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ಜ್ವರ 
ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯ ವ್ರಕಾರಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವ ಸೌಮ್ಯ 

ಕೆಲವು ಜೀಕರವಾಗಿರುವುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊದಲು, ಬಂದಿರುವ ಜ್ವರವು 

ನೌಮ್ಯವಾದುದೋ ಭೀಕರವಾ ಇಡುಜೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು 

ಯತಿ, ನೆಬೇತಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಜ್ವರದ ಆಳವು ತಿಳಿದರೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 

ಬೇಕಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಿದ್ದಶಿಗಳನ್ನು ಕೈ ಕೊಳ್ಳೆ ಲು ಅನುಕೂಲವಾ, ವುದು. 

ಜ್ವರದ ಆಳಿವನ್ನಾಗಲಿ ಅದರ ಬತ್ತದ ಓಟವನ್ನಾಗಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ 

ಯಲು *ಥೆನರ್ತಾವಿವಾಟಿ ೫3 ಎಂಬ ಜ್ರ ,ರಮಾಪಕ ಕಡ್ಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಸಹಾ 

ಇಲ್ಲಿ 

ಯುಕವಾಗುವುದು. ಥರ್ಮಾನಿತಾಟರು ಪ್ರ ಶಿಯೊಬ್ಬ ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದು 

ಅದರ ಉವಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ರೈ ಜ್ವ ರಪ 

ಅನೇಕ eX Wh ದ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಸ 

ತಪು ವುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರಿಗೂ ಥರ್ಮಾಮಾಟಿರನ್ನು ಇಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ದ ದುಡ್ಡ ಇದಿದ್ದ ರೆ ಟಾ ಬೀದಿಯವರು ಒಂತಿಗೆ ಹಾಕೆ 

ಕೆಲವು ಧರ್ಮಾಮಿಾಟರ್ ಗಳನ ಕೊಂಡು, ನಹಕಾರತತ್ವದಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 

ಸಿಕ್ಬುವೆಂತೆ ಏರ್ವಡಿನ ಬೇಕು. eS ಬಸ್ಸಿ "ಎನಿಮಾ, 

ಮಲವಾತ್ರೆ [ಬೆಡ್ ವ್ಯಾನ್], ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚೀಲ [ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಬ್ಯಾಗ್), 

ವ್ ದವೈನಿವರ್ತಕ (ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ವಂವ್], ಫಲರಸ ನಿವರ್ತಕ, ಬರ್ಫ್ಥದ ಚೀಲ [ಐನ್ 

ಬ್ಯಾಗ್] ಮುಂತಾದ, ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆಯ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರ 

ತತ್ನೃದಿಂದ ಸ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಯವರೂ ಸಂಗ್ರಸಿಡುವುದರಿಂದ ಬಡವ 

ಬಲ್ಲದರಿಗೆಲ್ಲ ಕೋಗಚಿಕಿತ್ಸ ಸುಲಭವಾಗುವುದು. 

ಥರ್ಮಾನಿಖಾಟಿರಿನಿಂದ ಜ್ವರವನ್ನು ನೋಡುವುದೆ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದರ 

ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ, ತಿ ಳಿದವರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳ್ಳೆ ಲು ಒಂದೇ ನಿವಿಷ ಸಾಕು. ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು 

ತಿಂಿಯುದಿದ್ದ ರೆ ಈ ದಿನವೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ 

ದಿನವೇ ಒಂದು ಧರ್ಮಾಮಿಾಟರನ್ನುು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಗ್ರೆ ಹಿಸಿಡಿರಿ. 



ಛ ಬಡೆದ? ವ್ಠೆ ದ್ಯ 

ಥರ್ಮಾಮಾಟರಿನಲ್ಲಿ ೯೫ರಿಂದ ೧೧೦ರ ತನಕ ಅಂಕೆಗಳನು ರಾತಿ 
ದಾ ರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕೆಯು ದೊಡ್ಡೆ ಗೆರೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 

ಮ ಸೊಡ್ಡ ಗೆರೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ೭ ಚಿಕ ಗೆರೆಗಳಿದು : ಆಬಿರಿಂದ ಐದು 

ಮನೆಗಳ ಗಿವೆ. ಆ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಗೆ ಎರಡು ವ್ಯಾಂಬ ” ಜ್ವರವೆಂ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ೯೯ರ ಮುಂದಿನ ಒಂದನೇ ಚಿಕ್ಚ ಗೆರೆಯ ವರಗೆ “ಜ್ಯ 
೯೯. ೨, ಎಂದರೆ ೯೯ರ ಮೇಲೆ ೨ ಪ ಪ್ಫಾಂಟ್ ಬ್ರ ರವಿಜಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರದನೇ 
ಚಿಕ 'ಸೆರೆಯವರೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ೯೯.೪, ಎಂದರೆ ೯೯ರ ಮೇಲೆ ೪ ಪ್ಫಾಂಟ್ 
ಜ್ವರವಿ ದೆ ಎನ್ನತ್ತಾರೆ. "ಹೀಗೆ. ಒಂದೊಂದು ಡಿಗ್ರಿ [ಅಂಕೆ] ಜ್ವರವೆ ರ 
ಬೇಕಾದರೆ ಐದು 'ಮೆಗಳು, ಎಂದರೆ ಹತ್ತು ಸ್ಫಾಂಟ್ಗಳು ತುಂಬುತ್ತವೆ. 

ಒಂದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಧಮಾಗ 
ಮಾಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ೯೮. ೪ರ ಕೆಳಗಡೆ, ಬಾಣದ ತುದಿಯ ಗುರುತು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಅದಕೆ ನಾರ್ಮಲ್, ಎಂದರೆ ನ್ವನ್ನ ಸ್ತಿ ತಿಯೆಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. 
ಎಂದರ ಏರಿದ ಜ್ವರವು ೯೮. ೪ಕ್ಕೆ ಇಳಿದರೆ ಅಧವಾ ನಿರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ 
ಅಷ್ಟ್ರಿದ್ದರೆ ಜ್ವರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬಹುತರರು -. ಸುಿಕ್ರತರು ಕೂಡ, ಕೆಲವು ಎ 

ವೈದ್ಯರೂ ಸ ಜಾಕ್ಟ ರರೂ ಕೂಡ -. ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರ ರಿಂದ ಏರಿದ್ದ ಬ್ರ ರವು 
೯ಆ.೪ಕಿ ತತೆಸಗೆ ೯೭೬ಕ್ಕೆ ಚ್ ಜಪ್ಪು ಇಳಿದರ ರೋಗಿಗೆ ಗಂಡಾಂತರ ಸ ಸಮಾ 
ಬ್ರ ನ 

ುದಲೇ ಇರಬಹುದು ಅಂತಹ ಗಾಬರಿಯ ಜು Me. 

ರೋಗಿಯೆ ಹೃದಯವು ತ್ರಾಣಗುಂದಿದೆ ಎಂದು, ಅದಕ್ಕ ಕೂದಲೇ ಒಂದು 
ಉತ್ತೇಜಕವನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಹಾಕುವುದೂ ಉಂಟು. ಮುತ್ತೆ ನಿರೋಗಿಗಳಾಗಿರು 
ವವರು, ತಮ್ಮ ದೇಹೋಷ್ಠ ಸೆ ಯಾವಾಗಲೂ ೯೬ - ೯೭ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ, 
ಅದು ಅಶಕ್ತಿ ಯ (ಕ್ಷಯದ). ಲಕ್ಷಣ ಎಂದು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ಅನೇಕ ಟಾರಿಕ್. 
ಚುಚು ಸಿಗೆಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ೯೮. ಏರಿಸಲಾಗದೆ ಬಳಲು 
ತಿ ರುವುಮಂಟು. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ತ ಶಿಳಿವಳಿಕೆ. 

ಈ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ ಎ ಸರ್ಮಾಮಾಟರನ 
ಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು 8 ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ಪಃ 'ಪಳಿಕ ಬೇಕು. 
NP ನೋಡಲು ಧರ್ಮಾಮಿಾಟರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೆ ಕಂಕುಳ 
ಬ್ಟುಕೂಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಜೆ ನಾಲಗೆಯ ಬುದ, ಗುದದ ಸಾರೆ. ಯೋ 
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ಡೆಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕೆಂಕುಳಿಗಿಂತ 
& ಘ್ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ (ಅಂಕೆ) ಹೆಚ್ಚು ದೇಹೋಷ್ಟ ವಿರುವುದು. 99 (C4 cil (13 

Ky ಲ 1 d ಇ ಕ ಛೆ ೬ ೫ ಸ | J [ಲ ಫಳ 

ಆ €L 

4 4) ಕಿ (ನ 
% 

Pama 

dL 
2 ಹ ಗೆ 

( ೦ dl ಟ್ಟ © ಈ “೭. ಯ 28 U 

ತ © 

€L «lL Cp 

30 

ಶೆ tL ಕ Cte 
eb ೪ pS ಆ 3) 3 4 

ಕೆ oO 
ದಿ 

ಅವರು ಹೇಳುವರು. ಆದ್ದರಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಡೇಹೋಷ್ಸವು ತೀರ 

ಸಾಗಿಡೆಯಿಂದು  ಕೊರಗುವವರು, ನಾಲಗೆಯ ಬುಡೆದಲ್ಲಿ ಅದು 

ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ, 

ನಿರ್ಜೀವ ಯುಂಶೈವಭಬ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ 
ರ) ದ 

ದೇಹೋಷ್ಸೃವುು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ೯೮. ೪ ಮಾತ್ರವೇ ಇರ 

ಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ರಿನುವುಮ ಸಮಂಜಸವಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಅನುಭವದಿಂದ ಇಲ್ಲ 

ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೋಡಿರುವ ನಾವಿರಾರು ನಿರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯ 

ಬುಡೆದ ಉಷ್ಣ್ಯವು ೯೭ರಿಂದ ೯೮. ೪ರ ವರಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೆರೆಯ ಹತ್ತಿರ 

ಇದ್ದು ದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾರತೀಯರ ನಾರ್ಮಲ್ (ಸ್ವಸ್ಟಾಂಶವು) 

ಬೇರೆಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. 

ಇನ್ನು, ಕಂಕುಳೊಳಗಿನ ಉಷ್ಣದ ಬಗೆಗೆಂತೊ ನೆನ್ನ ಅನುಭವ ಮತ್ತೂ 

ವಿಚಿತ್ರವಾದದ್ದು .- ನಾಲಗೆಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ೯೮. ೪ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ 

ಲೆಕ್ಕದ ವ್ರಕಾರ ೯೭. ೪ (ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಕಡಿಮೆ) ಇರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆದರೆ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಾಗಲಿ ಡಾಕ್ಟರರು ವೈದ್ಯರಾಗಲಿ, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಳಿವಳಿಕೆಯೇನೆಂಬುದನ್ನು ಲಕ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುವರೇ? ನಾನು ಹರೀ 

ಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ನಿರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಕುಳಿನ ಉಷ್ಣವು ಇ೬ಕ್ರಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗಿಲ್ಲ. 
ಜಬ 
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ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ೯೫ ಕೂಡ ಇರುವುದು. ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದೇಹೋಷ್ಣವು 
ಧರ್ಮಾಮಿಟರಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿದರೂ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆಳಿಗೆ ಜೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಿಶ 
ಯಿಂದಲೂ ತನು ಮನಗಳ ಬಾಜಿಯಾಗಿರುವುದೆನ್ನು ನಾನರಿಯೆ. ತದಿ ಶುದ್ದ 

X ಲ 
ವಾಗಿ ಇ೬ಕ್ಕಿಂತೆ ಉಸ್ಸವು ಹೆಚ್ಚು ಏರಲಾರಂಭಿಸಿಜೊಡೆಕೆ. ಅವರು 
ಅನ್ನ ನ್ನ ತಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವರು. 

pS PS ಜಾಲಿ ಆ ನಾರಾಂಶವೇನಂದರೆ. ಏರಿದ್ದ ಜ್ವರವು ಇಳಿದಾಗ, ಅಥವಾ ನಿತ್ಯದ 
೦ ರತಾ ಮಿ ದ್ಯಾ 3 ನಿರೋಗಾವನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ೯೮. ೪ಕ್ಸಿಂತ ಕೆಳಗೆ ನೆರಿದೆಕಿ ಗಾಬರಿಕೊಂಡು ಕ್ಭೆ ಕಾಲು 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು. ಉಪ್ಣ್ಣವು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ ತಡೆಯೆಲಾರೆದ ಚಳಿ, 

Ag 
ಜ್ 
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ಅದ್ದಿ | ಶಾ Dp ಡಾಲಿ ವೆ EE ಆಲೆ ಸ್ಸ ದಗ ತ್ನ್ನ ಆ ಕಟ್ಟು ಅಶಕ್ತಿಯನ್ನುು ಬೆಳನುತ್ತಿರುವ ಅತಿಯಾದ ಜೆವರು, ಮುತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 
ಒಲೆ ಜಡಿ ಇ ಎ ಹಸ ಲಾ ಇ ಎಲಿ ದ ಕು ವಿ ಜ್ ಇಲ ದ ಳೆ ಕಾರನ ಕ್ಸ ಕಾಲುಗಳು ಸಳಯುನಿಕೆ ಸೆಟಿಯುವಿಕೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗೆ:ದ್ದರ ಮಾತ 

ಸಲ್ 

- ಮಿ ನಿ ks ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೊ€ ಯ«ಯಇಗಜಾತಕಿಗೆ ಸೇರೊ 
Rs ಟೆ 
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ಎಂಬುದನ್ನು A, ೫03 ಲು ಯತ್ಸಿ ನಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಗುರು 2(( 
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ವುದು, ಜ್ವರ ಬಂದು ನಾಲ್ದಾರು ದಿನಗಳೆ ತನಕ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗ 

ಲಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಜ್ವ ರಗಳು ನ ಮ್ಯುವರ್ಗಕ್ಕೆ ನೇರಿದ್ದರೂ, ಮೊದ 

ಲನೇ ದಿನ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಮ್ಹೌನೋವು ತಲೆನೋವುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 
ವುಮೊ, ೧೦೪ರಿಂದ ೧೦೬ರ ವರೆಗೆ ಜ್ವರಾಂಶ ಮತ್ತು ಬಡೆಬಡಿಕೆ (ಅಸಂಬದ್ದ 

ಮಾತು)ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದೂ ಉಂಟು. ಆ ಭಯಂಕರ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ 

ಸಾಾನ ಜನರೆ ಹೆದರಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡೆ ಘಾಸಿ ಸರೆತಂದು ತೋರಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಕ್ತ ಧನಲೋಭಿಗಳಾದ ಕೆಲವು ಹಾಕ್ಲ ರರು ಫೆನಮೋರವಾದೆ 

ಚಿಷಧ ಚುಚ ಚ್ಚುಗೆ ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಮುತ್ತು ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಕ ನ್ಯೂಮೊನಿಯಾ, 

ಬ್ರೇನ್ ಫೀವರ್, ಮುಂತಾಗಿ ಜೀಕರ ಕೋಗನಾಮಗಳ ನ್ನು ಹೇಳಿ ತಿಳಿಯ 
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ದಾಗ 2 

ಗೆ \ 

ದವರನ್ನು ಅಂಜಿನುವುದೊ ಉಂಟು. ಅದೆ ಜ್ವರ ಶೂಲೆಗಳು ಸೌಮ್ಯ 

ವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರೂ, ಅಂಜುಬುರುಕ ರೋಗಿ ಸುಮ್ಮಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ 

ಮನೆಯವರೆ ಹೌಹಾರಿಸುವುದೂ ಉಂಟು, ಆದ್ದ ರಿಂದ ಬಡವರನ್ನು ಆರೈಕೆ 

ಮಾಡುವವರು ಶಾಂತಚಿತ್ತರಾಗಿ ರೋಗಿಯನ್ನೂ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ 
ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ನಾ ಲ್ಠಾರು ದಿನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಜ್ವರದ ಆಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು. 

ಜ್ವರದ ಉಗ್ರತೆ ಸೌಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೆಲು ಒಂದನೆಯದಾಗಿ 
ಜ್ವರಾಂಶದ ಗತಿಯಿಂದಲೂ, ಆಜ ಬೇರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮಾನಸಿಕ 
ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೂ ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲು ಜ್ವರಾಂಶದ ವಿಷಯವನ್ನು 
ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ನ ರ್ವನಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. 
ಅದೆಂದರೆ, ಮೊದಲ ದಿನವೇ, ವ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಗೆಂಟಿಗಳೊಳ 
ಗಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅತಿಯಾದ ಜ್ವರವು - ೧೦೩ರಿಂದ ೧೦೭ - ತುಂಬಿದರೆ ಬಹುಶಃ 

ಜ್ 



ಜರೆ ಶ್ರಿ 

ಸ ಈ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಅಪವಾದಗಳಿವೆ. 

ಆದರೂ ನೂರಕ್ಕೆ ೯೫ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯಮವು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಈ ರವನ್ನು ನೋಡಿರಬೇಕು. ಮನೋಬಲ Ne 

ವ್ರಜ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು, ಜ್ವರವು ಬಂದಿದ್ದರೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ನಿತ್ಯ 
ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೂಡಗಿಯೇ ಇದ್ದು, ಮೂರು ನಾಲ್ಪು ದಿನಗಳ ನಂತರ 

ಜ್ಲರವೇಗವನ್ನು ಸಹಿಸಜಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯುವರು. ಆಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನ 

ವೆಂದ ದು ಮೇಲಿನ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ನಯಿಸಿ ಮೋನಹೋಗಬಾರದು. 

ಸನ್ಸಿನ ಇತ (ಬ್ರ ಇಯ್ ಶ್ ಉರಕ್ಷತ ಜ್ವರ (ನ್ಯೂಮೊನಿಯಾ), ಮುಂದ 

ಕಯ(ಟ.ಬಿ.)ವಾಗಲಿರುವ ಜ್ವರ, ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು, ಬಾಣಂತಿಜ್ವರ, ಮುಂತಾದ 

ಸ ಮ ಜ್ವರಗಳು ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ ಬಹುಶಃ ೯೯- ೧೦೦ ಡಿಗ್ರಿ 

ಯಿಂದಲೇ ವ್ರಾರಂಭವಾಗಿ, ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೊಂದು ಅಂಶ (ಡಿಗ್ರಿ) ಏರುತ್ತ. 

೧೦೫ಕ್ಷೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುವು. ನಂತರ ಆಯಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯ ಜ್ವರದ ನಿಯತ 
ಕಾಲದವರೆಗೆ ವರಮಾವಧಿಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ುಶಲಚಿಕಿತ್ತ 

ಕಾ 

ವಾ ಹಾ ವಿ ವಿ ಮೂರು ನಾಲ್ಪು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾವಧಿ ಉ್ಣಾಂಶಕ್ಟೆ, ಎಂದರೆ ೧೦೪- 
C 

r 
ಯಿಂದಾಗಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಷಗಳು ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರಾಗಲಿ, si ಒಂದೆರಡು 
ಗಂಟೆ ಜ್ವರವು ವರಮಾವಧಿಗಿಂತೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದರೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 
ದೊಳಗಾಗಿ ಪುನಃ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನ 

ಜ್ವರವು ಅಲ್ಟಾಂಶನಿದ್ದು ದಿನಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಬಹುತರವಾಗಿ 
ಪಾವು 

ಆದು ಉಗ್ರ ವರ್ಗದ್ದಾ ಇರಬಹುದೆ ೦ದು ವ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. 

ನೆಗಡಿ ರ ಗಕೈತ್ಯ' ,, ಆಯಾ ಸಜ್ಜ್ವರ, ಚಳಿಜ್ವರ (ಮಲೇರಿಯಾ), 

ಮ್ಮಿನ ಜ್ವರ (ಬ್ರಾ ರಿಕ್ಲಾ ಟಿಸ್), ಸಾದಾ ಜ್ವರೆ (ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ಡಿವನಿಯಾಗುವಂತ ಸದು), ಇಳಿ ಈದ ಸೌಮ್ಯವರ್ಗದ ಜ್ವರಗಳು 

`ೂದಲನೇ ದಿನವೇ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಉಚ್ಚಾ ೦ಶಕ್ಕ SH ಉದಾ 

ಣೆಗೆ ಚಳಿಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ೧೦೭ರ “ತನಕ ನಿರುವುದುಂಟು. 

ಜ್ವರವು ಅಲ್ಬವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ವಾಗುವ ಭಯ 

ವಿಜೆಯೆಂದು ಮೇಲೆ ಜೇಳಿಜೆಯತ್ಟೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರೆಂ ಭವಾಗಿ” ಜ್ವರವು ನಿರ್ಧಾರ 
ದಿಂದ ದಿನಕ್ರ ಮೇಣ ಏರುತ್ತ ವಿದ ರೂ, ಮೂರನೇ ನಾಲ್ಬವೇ ದಿನ ೧೦೨ರ್ರೆಂತ 

ದ ಮೇಲೆ ಹೆ ನೇಗದಿದ್ದ ಕಿ ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಜು ಉಗ್ರೆಜ್ಜ ರವ ಎರವ್ಲಾ ವೆಂದು. ಹೇಳ ಬಹುದು. 
pe 
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ಹ 2 ಎಪಿ 
ಲ ಬಿಜವರ ಮದ್ದ 

ಕ್ಕ ಶ್ರಿ 

ಹ 2 ಇಂ ೦ ಖಿ ಎರಿ ನೂಲ “ಲೆ 2 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ನಿಯಮಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗತಿಗರಕ್ಷ 
ಗೊ 

perc! ವಾಗಿ ಜಂದುಬಂದರೂ ಅಸನಾಪಾತ ಕವಾಗಿ ಕಲವ ಸಂಗತಿಗಳು ವರಿ 
ದ್ರ 2 ಸ್ರ 

ಇವಿಂಸುವುವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: ಕೆಲವು ಮಕ 

(ವೊಲಿಯೊ) ಮೊದಲನೇ ದಿನವೇ ಉಗ್ರವಾದ ಜ್ವರವಿದ್ದು, ಎರಡು ಮೂರ 

ದಿನಗಳೆಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಾಂಗ ಬಡೆಯುವುದುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಉಗ್ರವರ್ಗ ಅಧವಾ 

ನೌಮ್ಯವರ್ಗವೆಂದು ಉವಚಾರಕರು ಮೈಮರೆಯದೆ ಉಗೈರೋಗಗಳಿಗೆ 

ಸೌಮ್ಯಕ್ಕೂ ವಹಿಸಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣೇ ಜಾಗರೂಕತೆಯನಸ್ನಿ 

ವ 

ಜ ರಗಳ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳ ಉಷ್ಣಮಾನದಿಂದ ಅದರ 

ಬೀಕರತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಉನಾಯೆವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ, ಈೆಲವು 

ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, ಜ್ವರದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ 

ತಿಳಿಯುವ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ 
ಶಿ Me ಸ ಭು ಸ 5 A ವಿ 
ಸ್ಕ್ರೃತಿ ನನ್ಪಿಪಾತ (ಟೈ ಫಾ ಯ್ಡ್) ಜ್ವರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ 

ರೋಗಿಯ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಒಳ್ಳೇ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಸನ್ಫಿವಾತ ಜ್ವರ ತ ದೆ 

ರೋಗಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರಾರಂಭವ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ನೆನನಿನ 
ಶಕ್ತಿಯು ಕುಗ್ಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಬಂದು ಎರಡನೇ ಮೂರನೇ 

ದಿನವೇ ರೋಗಿಗೆ, "ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಯಾವ ವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು?” ಎಂದು 

ಸ್ರಶ್ಚಿಸಿದಾಗೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸುವ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನೆನಪು 
ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರನಂಗೆ ಬಂದರೆ ಸನ್ಸಿನಾತೆದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. 
ಒಳ್ಳೇ ಮುನೋಬಲವುಳ್ಳೆ ರೋಗಿಗಳು ಮಾತ್ರೆ ಸನ್ಸಿನಾತ ಜ್ವರದ ಮೂರು 
ವಾರಗಳನ್ನೂ ಶುಭ್ರವಾದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದಾಟುವರು. 
ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬಹುತರವಾಗಿ ಒಂದನೇ ವಾರ ದಾಟುವುದೆರೊಳೆಗಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ 
ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರತ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ವ್ರಾರಂಭಿಸುವರು. 

ಭೀಕರ ಜ್ವರ ಚಿಹ್ನೆ 

ಕೇವಲ ವಾತಪ್ರಧಾನವಾದ ಭೀಕರ ಸೆನ್ಸಿನಾತದೆ ಕೆಲವು ಸೆಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ರೋಗಿಯನ್ನು ಮೂ ರ್ಭ್ಫೆ ಯು ಆವರಿಸುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ 



[೨7] ಜ್ವರ ೯ 

ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ "ಬೈಫೆಸ್ ಫೀವರ್? ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಿದುಳಿನ ಆವರಣಗಳನ್ನು 

ಕೆಡಿಸುವ ಮಸಿ ಸಿಷ್ಟು ಜ್ವ ರದಲ್ಲಿ (ನೆರಿಬ್ರ ಲ್ ಫೀವರ್) ಬೇಗನೆ ವಿಸ್ಕೃತಿಯು 

ಮುತ್ತುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರರೋಗಿಯ ಉಪಚಾರಕರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ನಿರೀಕ್ರಿಸುತ್ತ,ಷ, ಅವನಲ್ಲಿ ಸ್ಮ ಏತೆಹ್ರಾ ಸದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತೋರಿದರೆ ಕಠಿನ ಜೀನೆ 

ಯನ್ನು ಇದಿರಿಸಲು ಧೆ ರ್ಯದಿಂದೆ ಸಿದ್ದ ಕಾನ 

ಬಡಬಡಿಕೆ: ಜ್ವರದ ರೋಗಿಯು ಆಯಾನದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವುದು 

ಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. ಚ ಉಗ್ರವಾಗಲಿರುವ ಜ್ವ ರದಲ್ಲಿ ಮಿದುಳಿನ ಕೇಂದ್ರ 

ಗಳಿಗೆ ವಿಷವು ವ್ಯಾಪಿಸುವುದರಿಂದ, ರೋಗಿಗಳು ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ 

ಎಟ ಸಂಬಂಧವೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡು 

ವುದಕ್ರೆ ಬಡಬಡಿಕೆ ಅಥವಾ "ಪ್ರಲಾಸ' ಸ್ಟೆ ಹೆನರು. ರೋಗಿಯು ದುರ್ಬಲ 

ಮನಸ್ಫನಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಧವಾ ಜ ರವು ಅತ್ಯುಗ್ರವರ್ಗದ್ದಾ ಗಿದ್ದರೆ, ಪ ಪ್ರಥಮ ವಾರ 

ದಲ್ಲಿಯೇ ಹಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವ ವ್ರಲಾನವು ಪ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗುತ್ತ ನೆ ಸ ಕೋಗಿಯು 

ಸಬಲನಾಗಿದ್ದು ರೋಗವು ಕೊಂಚ ಮಂದಗಾಮಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ವಾರ 

ದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಬಡಬಡಿಕೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡು 

ವವರು ರೋಗಿಗೆ ನಭ ದೂರದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 

ಮಾತನಾಡು ವುದನ್ನೂ ನಗುವುದನ್ನೂ ನಡೆೊರುವುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪವು ಬಹುಶಃ ಸನ್ನಿ ಪಾತದ ನಿರ್ದೇಶಕವಾಗಿದೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಗ್ಗದೆ ಜೆಳೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಬಡಬಡಿಕೆಯು 

ಮಿತಿಗೆಟ್ಟುಹೋಗುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗಿಯು ಹಾಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ಓಡಿ 

ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ವಡುತ್ತಾನೆ. 

ಮುಖಚರ್ಯೆ: ಸನ್ನಿಪಾತ ಅಥನಾ ಬೇರೆ ವಿಧದ ಭೀಕರ ಜ್ವರ 

ವಾಗಲಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಮುಖಚರ್ಯೆಯು ಕಪ್ಪಿಡುವುದು. ಉಗ್ರವಲ್ಲದ 

ಜ್ವರವಿದ್ದರೆ ಮುಖವು ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದು. ಜ್ವರ ಬಂದು ಬಹು ಬೇಗ 

ಮುಖಭಾವವು ವಿಕೃತವಾಗುತ್ತ ನಡೆದರೆ ಉಗ್ರಪರಿಣಾಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯು ವಿಶೇಷ ಚಂಚಲ 

ವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ, ಅಚಲವಾಗಿ, ದುರುಗುಟ್ಟಿ ನೋಡ 

ಬಹುದು. ತುಂಬ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕೆರಳಿದ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಸೂಚಕ 

ವಾಗಿವೆ. ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಗ್ರಜ್ವರದ ರೋಗಿಯು ಆಗಾಗ 



ಸ 

ಮ:ಖವನ್ನು ಕಿವುಚುವನು, ನಿಕಟಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವನು. ಉರಕ್ಷೆತ (ನ್ಯೂಮೊ 
ನಿಯಾ) ಜ್ವರವಾಗುವುದಿದ್ದರೆ ಮೂಗಿನ ಹೊರಳೆಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವುವು* 

ಮುಖಚರ್ಯೆಯೆಲ್ಲಿ ಸಂಕಟವು ಮುದಿ ತವಾಗಿರುವುದು. 

ನಾಲಗೆ: ನಾಲಗೆಯ ಸರಿಯಾದ ವರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತಿಳಿದ ವೈದ್ಯನು, 
ರೋಗದೆ ಉಗ್ರತೆ ಸೌಮ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸೆಕಿಯಾಗಿ ಅಳೆಯಬಳಲ್ಲನು. ಇಲ್ಲಿ, 

ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬಹುದಾದ ಚಿಹ್ನಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸು 

ತ್ತೇನೆ. ಯಿ ರೋಗಿಗೆ ನಾಲಗೆಯು ಕ್ರಮೇಣ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಮರಗಟ್ಟ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಗಂಡಾಂತೆರನಿದೆಯೆಂದು ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಗಳೂ ತಿಳೆದಿ : 

ದ್ಹಾರೆ, ನಾಲಗೆಯೆಂದರೆ ನರ್ವಾ 9 ಗಗಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ದರ್ಪಣ. ಅದರ: 

ಸ್ವರೂಪವು ಕೆಡುತ್ತ ಹೋಗುವುದು ಸರ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಸಂಚಯವಾಗುತಿ ತಿರ 

ವ್ರದರ ಮುಂಗುರುತಾಗಿದೆ. ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲಗೆಯು ಕೆಂಪಾಗಿರು 

ವುದು. ಅದರ ಮೇಲೆ ವೊರೆ (ಹಿಟ್ಟು) ಕೂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧವಾ ತೀರ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಹಿಟ್ಟು ಕೂತಿರುವುದು. ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ತೊಳೆದು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ವಧ್ಯದಿಂದ ಇರುವುದರಿಂದ ಆ ಹಿಟ್ಟು 

ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇ ಜ|. ಸಾಲಗೆಯು ಕೆಂಪಾಗುವುದು. 

ಆದರೆ ಉಗ್ರ ವರ್ಗದ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ದಪ್ಪನಾದ 

ವೊರೆ ಇ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಶೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗು | 

ವುಡೇ ಇಲ್ಲ. ದಿನ ಹೋದಂತೆ ಪೊರೆಯು ಕವ್ಪಾಗುತ್ತ ಮತ್ತು ದಪ್ಪವಾಗುತ್ತ. 

ಮಾತನಾಡಲೂ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ನುಂಗಲೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದು. 

ದುಷ್ಟರಿಣಾಮದಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳ ಲಿರುವ ಉಗ್ರಜ್ಜರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ 

ದಿನವೇ ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಅ ಅಸಹ್ಯವಾದ "ದನ್ನ ವಾದ ಲೇವವಿದು ) "ಕಂದು ಅ ಅಧಥನಾ 

ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕ್ತ ತಿರುಗುವುದು. 

ರುಚಿ: ನೌಮ್ಯವರ್ಗದ ಜ ಜ್ವರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿದ್ದ ರೂ ನಾಲಗೆಯ . 

ರುಚಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೌಮ್ಯವಾದ ಏತ್ತಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕಹಿರುಚಿಯುಂಟಬಾಗು 
ವುದು. ನನ್ನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ, ಸಟ ಕಹಿರುಚೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ 
ಗ ಆ ಜ್ವರವು ಸನ್ನಿ ಪಾತವಾಗಲಾರವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು 
ಫ್ರೈಯಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ 'ದುರ್ವಾನನೆಯಿಂದೆ ಕೂಡಿ, ಕೊಳೆತ ರುಚಿಯುಳ್ಳ 
oad 8 ಬಹುಶಃ ಉಗ್ರವರ್ಗದ ಜ ಕೈರವಾಗಿರಬಹುದು- 



ಕ ರ ೧೧ 

ಮಲ ಮೂತ್ರ: ಸ ಪಾತವಾಗಲಿರುವ ಜ್ತ _ರವು, ಅನೇಕರಿಗೆ, ತೆಳ್ಳ ಗಿನ 

ಬಣ್ಣಗೆಟ್ಟ ನಯ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ತಲೆಶೂಲೆ 

ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ವಾಂತಿಗಳೂ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾಂತಿಯಾದರೂ ತಲೆ 

ಶೂಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದು. ಅಸಹನೀಯವಾದ ಶಲೆಶೂಲೆಯೂ ಒಂದೆರಡು ದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತಗ್ಗದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. ಜ್ವರವು `ವ್ರಾರಂಭ 

ವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮ ನಂತರ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು 

ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗಳಿಂದ ಕ್ರ ಮೇಣ ನಾಲಗೆಯ 

ಮೇಲಿನ ಕಲ್ಮಶವು ಸಡಿಮಿಯಾಗುತ, ಬಂದರೆ NN EN 

ಜ್ವರದ ವ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಮೂತ್ರವು ಅತಿಯಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದೂ, ಮೂತ್ರ 

ಹುಯ್ದು ಪಾತ್ರ ಯ ತಳದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಹುಡಿ ಅಥವಾ ಲೋಳೆಯು ನಿಂತಿರು 

ವುದೂ, ಚ. ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣವು ತೀರ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದೂ ಉಗ್ರ ವರ್ಗದ 

ಜ್ವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ ಬರೆದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ, ಮುಂದೆ ತೀಕ್ಷವಾಗಲಿರುವ ಜ್ವರ 

ವನಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒನ್ಸುಲೇ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ 

ತ೪ಮುಕೆಯಾಗದಿದ್ದ ರೂ ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ನೂರಾರು ಸೋಗಿಗಳೆ ೬ ಆರೈಕೆ 

ಮಾಡುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಅನುಭವವು ಬೆಳೆಯುವುದು. ಅನಾಥರ ಸೇವೆಯ ದೀಕ್ಷೆ 

ವಹಿಸಿದವರಿಗೆ, ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಯತ್ತಿಸಿದರೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಬೇಗನೆ ಉದಯ 

ವಾಗುವುದು. 

ವಿವಿಧ ಜ್ವರಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರಗಳ ನೂರಾರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. , ಜ್ವರಗಳ ಕಾರಣಗಳೂ ನೂರಾರು ಇರುವುದರಿಂದ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯನ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಕಾರಗಳ ನಿವರಗಳನ್ನರಿತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ವಿಶಾಲ 
ವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮಾ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು-ಅಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗ 

ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ ರೋಗಕ್ರೆ ಕಾರಣವೇನೇ ಆಗಿರಲಿ, ರೋಗ ಬಂದುದರಿಂದ 



ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣೃವಾಗಿದೆಯೋ ಶೀತವಾಗಿದೆಯೋ, ಮತ್ತು ದೇಹದ ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ಕಿ.ಯೆಗಳು ಮಂದಗೊಂಡಿವೆಯೋ ಮಿತಿಮೊರಿ ತೀವ್ರವಾಗಿವೆಯೋ, ಎಂಬುದ 

ನ್ನಸ್ಟೇ ನೋಡುವುದು ಈ ಬಡವರ ವೈದ್ಯದೊಳಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಧಮ ತತ್ವ 

ವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಗವು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಅದು ಉಗ್ರವಾಗಿರಲಿ 

ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಉಷ್ಣರೋಗ ಹಾಗೂ ಶೀತ 

ರೋಗವೆಂದು ಎರಡೇ ಪ್ರಕಾರದ್ದಾಗುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣರೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ 

ಶೀತಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದು, ಶೀತರೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಉಷ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದು. 

ಶೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆ ಭಾರ, ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ದಪ್ಪವಾದ ಹಿಟ್ಟು, 

ಸಫ್ಟೆಯಾದ ರುಚಿ, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೈ ಮೂಗು ಗಂಟಲುಗಳಿಂದ ದಪ್ಪವಾದ ಕಫ 

ಬರುವಿಕೆ, ಅಗ್ವಿಮಾಂದ್ಯ - ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅತಿನಿದ್ರೆ, ಜೆನ 

ರಿಲ್ಲದಿರುವುದೆ, ಮ್ಸೆ ಮುಖಗಳ ಬಣ್ಣವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು, ಮುಂತಾದ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು ರೋಗಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಉಸಚಾರಗಳ ಬಯಕೆ 
ಯುಂಟಾಗುವುದು; ಮತ್ತು ಉಷ್ಣೋಪಚಾರಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನವೆನಿನು 

ವುದು ಇವೆಲ್ಲ ಶೀತಲಕ್ಷಣಗಳು. 

ಉಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತಲೆಶೂಲೆ, ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರು 

ಸೋರುವುದು, ನೆತ್ತಿ ಕಣ್ಣು ಮೂಗು ಕ್ಸ್ ಕಾಲುಗಳ ಉರಿ, ಮೂತ್ರವು ಕೆಂಪಾಗಿ 

ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವುದು, ಮಲವು ಅತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಗುದ 
ಗಳು ಉರಿಯುವುದು, ಅಥವಾ ಮಲವು ಅತಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿ, ಹೊರಗೆ ಬರು 

ವಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ಮೇಲಿಂದಮೇಲೆ ಚೆನರು ಬಂದರೂ, ಜ್ವರವೂ 
ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ ತಂಪೆನಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಮೈ ಮುಖ ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಣ್ಣ 
ಕೆಂಪಾಗಿರುವುದು. ನಿದ್ರಾನಾಶ, ಬಾಯಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು, ಶೀತಲವಾದ 

ಪಾನೀಯ ಮತ್ತು ಉಪಚಾರಗಳ ಬಯಕೆಯುಂಟಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಶೀಕೋಪ 

ಚಾರಗಳಿಂದ ಹಿತವೆನಿಸುವುದು, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಉಷ್ಣ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. 
ಬಡವರ ವೈದ್ಯನು, ಜ್ವರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದು 

ಶೀತ ಜ್ವರವೋ ಉಷ್ಣೃವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 
ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ ಒಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ 
ಸಲವೂ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಚಕರು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟು, 
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ಸಂದರ್ಭಾರುಸಾರ ಅವಲೋಕಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ತೆಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜ ಸರಗಳನ್ನು ಮೂರು ಗುಂಪುಗೆಕಲ್ಲಿ 

ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತೇನೆ: (೧) ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರಗಳು. (೨) ಉಗ್ರ ಜ್ವರಗಳು. (೩) 

ಮಲೇರಿಯಾ, ಎಂದರೆ ಚಳಿಜ್ವರ. ಜ್ವರಗೆಳೆ ಸೌಮ್ಯತ್ವ ಉಗ್ರತ್ವೆಗಳನ್ನು 

ಗುರುತಿಸುವ ಉವಾಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೂ 

ಜ್ಞಾಸಕದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಮಲೇರಿಯದ ವಿಷಯವನ್ನು, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಬರೆಯುವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿ ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ... ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ 

ಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಿಸುವ ಕ್ರಮವಿದೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗಗಳು: ಯಾವುದೇ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು 

ವಿಧದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹೂಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ: (೧) ಔಷಧ. (೨) ಉಪ 
ಚಾರ. (೩) ಪಥ್ಯ. ನಿಸರ್ಗಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೊದಲು ಸಧ್ಯ, ಅನಂತರ ಉಪಚಾರ, ಕೊನೆಗೆ ಔಷಧದ 

ಸರತಿ ಬರುವುದು. ಆದರೆ ಆಧುನಿಕ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಮೊದಲು ಒಂದು ಡೋಸ್ ಕೊಡದೆ ಬರೀ ಪಥ್ಯೋಪಚಾರಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದರೆ 
ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ. ಆದುದರಿಂದ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಔಷಧದಿಂದ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರ: ಶೀತದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ತ್ವ ತೊಲೆ, 

ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು 3 ತೊಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ 

ಅರ್ಧೆ ಲೋಟ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಅದರ ಅರ್ಧಾಂಶವನ್ನು 
ಬೆಳೆಗ್ಗೆ, ಅರ್ಧಾಂಶವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ರಾತ್ರಿ ಪುನಃ 

ಬಿಸಿಮಾಡಬಾರದು. ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಕೊಂಚ ಜೇನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಉಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ: ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ತ, ತೊಲೆ, ಉಶೀರ (ಲಾವಂಚ) 

1 ತೊಲೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡೆಜೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಜೀನನ್ನು ಹಾಕಬಾರದು. ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುದಿಸುವಾಗಲೇ ಜೇಕಾದರೆ ನಾಲ್ದಾರು 
ಒಣ ದಾ )ಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಉಗ್ರೆಜ್ವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಹಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಚಿಕಿ. 



ದ್ದ 

ತ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಆ ಜ್ವರವು ಉಗ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುದಾಗಿರಬಹುದೊ 

ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ನೂಕ ನಾಗಿ ಸ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರಬೆ ಖಿ 

ಸ್ಪರೂಪವು ಪ್ರ ಕಟವಾಗಲು ನಾಲ್ಫಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುವುದರಿಂದ ಐ. 

ಫ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಜ್ವರಗ ಳನ್ನೂ ಮೇಲಿನ ನೌ ಮ್ಯಜ್ಜ ರದ ತನಾಯಗೆಳಿಂದೆಟಿ 

ಕತ್ರಿ Np ದರೆ ಯಾವ ಅಪಾಯವೂ ಆಗಲಾರದು. ಅದರಿಂದ ಉಗ್ರಜ್ವ ರನ್ನ 

ದುಗೊಳೆ,ಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. ವ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೆ! 

ಥನಾ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದು 

ನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
& ತ ತಬಳ್ಳಿ, 4 ತೊಲೆ, ರಕ, 

ಚಂದನ 1 ತೊಲೆ, ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳು 2 ತೊಲೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, "ಹಿಂದಿನಂತೆ 

ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಜೇನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಉಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ 3 ತೊಲೆ, ರಕ್ತಚಂದನ ತೊಲೆ, 

ಉತಿೀೀರ 43 ತೊಲೆ ಕಷಾಯ HE ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಕಾದರೆ ಮೂರು 

ನಾಲ್ಕು ಷ್ಟ ಕ್ಷೆ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಬಹು ... 

ಉಪದ್ರವಗಳು: ಜ್ವರದ ಕಾಟಿದೊಡನೆ ರೋಗಿಗೆ ಶೂಲೆ, ವಾಂತಿ, 

ಕೆಮ್ಮು, ಕ ಅನೇಕ ಉಪದ್ರವಗಳು ವೀಡಿಸುವುದುಂಟು. ಅಂತಹ 

ನೀಡೆಗಳ ಶಮನಕ್ಕಾಗಿ, ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಕಷಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ವನಸ್ಸತಿ 

ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ ಸಬೇಕಾಗುವುದು. ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಂತೆ ಆಯಾ ವನಸ್ಪೃತಿಗಳನ್ನು 

ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ, ಆಯಾ ಉಪದ್ರವಗಳು ತಗ್ಗಿದ ನಂತರ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದ 

ವನಸ್ಸತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿತ್ಯದ ಕಷಾಯವನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 

ಉಪದ್ರ ವಗಳಿಗೆ ವನಸ್ಪತಿಗಳು: ಮಲಬದ್ದ ತ್ರೆ ಇದ್ದ 'ರೆ ನೋನಾಮುಖಿ, 

ತಗೆ. ದಾಲ್ಬಿನ್ಸಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಶೂಲೆಗೆ ಬ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ೧ ಆಡುಸೋಗೆ 

ಎಲೆ, ಹೊಟ್ಟಿ ಚಾಡಿದತೆ ಕ ಚತ್ರ ವಾಂತಿಗೆ ಕಜೋರ್ಕ ಬಿಕ್ಕಿಗೆ ಜಟಾ- 

ಮಾಂಸ, ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತದ ಸಂಕಟಕ್ಸ್ ತಾರೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು, 
ಕಾಲು ತೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು. 

ಸೂಚನೆ: ಇನ್ನು ಮುಂದೆ, "ಬಡವರ ವೈದ್ಯ] ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಯಾವ 
ಕಷಾಯನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ 

ಲೋಟ ಮಿಗುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿ ಎರಡು ಸಲ ಕುಡಿಯಜೇಕು. ಎಂಡು 

ಜು. ಉಗ್ರಜ್ಜ Bef ನಿಶ್ಚಿಃ 
ಹ್ 
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ಸಲ ಕಾಯ ಕುಡಿಯಬೇಕೆಂದಾಗ ಜೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ 

ಮಲಗುವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೀವ್ರ ವಾಗಿರುವಾಗ, 

ಅಷ್ಟೇ ಕಷಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಪಾಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಲು ಮಾಡಿ, 

ಮೂರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ಕೊಡಲೂ ಬಹುದು. ರುಚಿಗಾಗಿ 

ಏನನ್ನೂ ಹಾಕದಿರು ುವ್ರದೇ ಒಳಿತು. ರೋಗಿಯು ಕಹಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮುಡಿ 

ಯಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ಶೀತಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವಾಗ ಜೇನನ್ನೂ, ಉಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣನಿರು 
ವಾಗ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆವಿಚಿದ ನೀರನ್ನೂ ಾ» ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ 
ಜಿಕೆಸಬಹುದು. ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ವನನ್ಸತಿಗಳನ್ನು "ಹಣ್ಣ ಗೆ ಪುಡಿ 

ppl ಹಾಕುವುದು. ಅವಶ್ಯ. ಮುಖ್ಯ ವಾದ ಕೆಲವು ವನಸ ಸತಿಗಳನ್ನು 

ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಚೂರ್ಣಿಸಿ, ಚನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚ ಆ ಹಾಕಿದ ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ "ಸಿಟ್ಟ ರ 

ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಡೆಸವುದಿಲ್ಮ. 

ಚಳಿಚ್ಚರೆ 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ: ವೈದ್ಯಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ, ಚಳಿಜ ಎರವು - ಮಲೇರಿಯಾ - ಕ್ವಿನೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಗುಣವಾ 

ಗುವುಜೀ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ'ಭ್ರ ಮೆಯಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗೆ ೩೮ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನವರೆಗೆ 
ನನಗೂ ಆ ಭ ಮೆಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡೆದಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿ 
ಮಲೇರಿಯದ ಪೀಡೆಯಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಬಡಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿ. 

ದುವು. ಆಗ ಸರಕಾರವಾಗಲಿ ನಗರಸಭೆಯಾಗಲಿ, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಪಿತಿಯ 

ಮೂಲಕ ಕ್ವಿನೀನಿನ ಅಭಾವದಿಂದ. ಆ ಬಡೆ ಜನತೆಗೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು. 

ಸಮರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಆಗೆ ಕ್ರನೀನಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಜಳಿಚ್ಛರವೆನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸುಲಭ 

ವಾದ . ಔಷಧವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ನನಗೆ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆಯ ಒತ್ತಾಯ 

ವಾಯಿತು. ಅಂತಹ ಅಗ್ಗದ ಔಷಧಗಳ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆಂದೇ' ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ 

ತಾರಾನಾಥ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಲಯವನ್ನು ನಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಮೂರು 

ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦, ರೋಗಿಗಳನು ಕ್ವಿ ಮನೆಮನೆ ಹೋಗಿ ಉಪ 

ಚರಿಸಿದಿವು... ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಲು ರೋಗಿ: 

ಗಳಿಗೆ ಗುಣವಾಯಿತು. 
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ಆವೇ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸಲೆಂದು, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ 
ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಂಪಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಚಿಕಿತ್ಸಾಲಯ 

ವನು, ಪಾ.ರಂಭಿಸಿದೆ. ಮುತು ೧೦ ವರ್ಷ, ಹ ಚಾ ಚಿಕೆತ್ಸಾ ಲಯ 

ಮಗೆ ಚಟಕ ವು ಇ ಬಃ ಕಲಪ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರ ಬಂದಿರು 

ಮೇಲಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಈಗ ಬರೆಯುತ್ತಿರು 

ವುದು, ನನ್ನ ಸ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಚಳಿ 

ಜ್ವರವು ಬಂದೊಡನೆ ಬಡವ ಬಲಿದರೆಲ್ಲರೂ ಕಿ ಶ್ವಿನೀನ್ ಅಥವಾ ಅದೇ ವರ್ಗದ 
ಆಟಬಿ ನಿನ್, ಪಾಲುಡ್ರಿನ್, ಮೆಸಾಕ್ರಿನ್ ಮುಂತಾದ ಟಿಷಧಗಳನ್ನೂ ಚುಚ್ಚು 

ಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜ ಸರಪರಿಹಾರದೊಡನೆ ನಿದ್ರಾನಾಶ, ಕಿವುಡು, ರಕ್ತ 

ದೋಷ, ಶಲೆಶೂಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವುದಕ್ಕಿಂತೆ, ಕೆಳಗಿನ ಅನುಭೂತ ಪ್ರಯೋಗ 

ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಒಲವು ಉಂಟಾಗಲೆಂದೇ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. 

ಕ್ವಿನೀನ್ನಿಂದ ಮಿಕ್ಕ ಉಪದ್ರವಗಳಾದರೂ ಆಗಲಿ ಚಳಿಜ _ರವಾದರೂ ಖಂಡಿತ 

ವಾಗಿ ಗುಣಮುಖವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದ ರೆ ಅದರ ಸೇವನವು ಕ್ಷಮ್ಯವಾಗುತ್ತಿ, ತ್ತು. 

ಆದರೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಾಶ್ಚಾ A ವೈದ್ಯರೇ ಆಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಗಲಿತು ನಂತರ 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಾಗಿ ಸರಿವರ್ಕನೆ ಹೊಂದಿದ ಜಗತ್ರ ಸಿದ್ಧ. ಡಾ| ಕೆಲಾಗ್, 

ಡಾ|| ರಾಸ್ಮಸ್ "ಅಲ್ಲೆ "ಕರ್, ಡಾ! ಸ್ಟಾನ್ಸೆ ವೈಟ್ಹೆಡ್ eI 
ಶ್ರನೀನು ನೂರಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು, ಮಾತ್ರ ಚಳಿಜ್ವರದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕ ಗುಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ನಿಶಾಲಾನುಭವವನ್ನು 

ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೌಂಡುಗಟ್ಲಿ ಕೈನೀನನ್ನೂ ನೂರುಗಟ್ಟಿ ಚುಚ್ಚು ಗಳನ್ನೂ 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ. ಚೆಳಿಬ ಎರವು ಬಾಗ ಬಳೆಲುತ್ತಿ, ರುವ ಬ 
ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವ. ಸಂದರ್ಭವು ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು, 
ನಂತರ ನಮ್ಮ ಸುಲಭ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಗುಣಹೊಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ನಾನು ಚಳಿಜ್ವ ರಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿರುವ ಚಿರೆತ್ತೆ ಯ ವನಸ್ಪತಿಗಳು 
ಹೊನದಾಗಿ ಸಂತೋನಿಸಲ. )ಟ್ಟವುಗಳೇನೊ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಸಜಾ ವರ್ಷ 
ಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ತಿರುವ ಪರಿಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗದ ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಸವು. ಈ 
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ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲೆಳೆಸುವ ವೈದ್ಯರೂ ರೋಗಿಗಳೂ 
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅದೆಂದರೆ ತಾಳ್ಮೆ. "ಮೆದ್ದು 
ಹುಡಿದೊಡೆನೆ ಎದ್ದು ಕೂರಲು” ಹೆಂಬಲಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ವ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾ 

ವಶ್ಯಕವಾದ ತಾಳ್ಮೆಯು ಇದೆ ಹೋಗಬಹುದು, ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ 
ವಾಗದಿದ್ದರೂ ಎಂಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣ ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ 
ಇರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ಜ್ವರವಲ್ಲದೆ ಯಕೃತ್ - ಪ್ಲೀಹ 
ವೃದ್ಧಿಯೂ (ಲಿವರ್, ಸ್ಟೀನ್) ರಕ್ತದೋಷಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಸಮಗ್ರೆ 
ಶರೀರದ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವೂ ಕೈಗೂಡುವುದರಿಂದ, ಆ ತಾಳ್ಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ವ್ರತಿಫಲವೂ 
ಸಿಕ್ಫುವುದು. 

ಚಳಿಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಸುಂತತೆ, ಸತತ ದ್ವಿತೀಯಕ, ತೈತೀಯಕ, ಚಾಶುರ್ಧಿಕ, 

ಎಂದು ಹಲವು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬಡವರ ವೈದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಳಿಜ್ವರ 

ವನ್ಮು, ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶೀತ ಎಂದು ಎರಡೇ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸುವೆವು. 

ಆದರೆ ಚಳಿಜ್ವರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ಅದು ಚಳಿಜ್ಜರವು 

ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಥರ್ಮಾಮಿಾಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಉವಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಆದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಜೆ 
ಚಳಿಜ್ವರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಇದು: ವಿಶೇಷವಾದ ನಡುಗಿನಿಂದ ವ್ರಾರಂಭ 
ವಾಗುವುದು; ಒಂದಿರಡು ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಜ್ವರವು ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ - ಕೆಲವು ಸಲ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ - 

ಹಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು; ನಂತರ ಒಮ್ಮೆಲೇ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೆವರು ಬರಲಾರಂಭಿಸಿ 
ಒಂದೆರಡು ಗಂಬೆಯೊಳಗಾಗಿ ಜ್ವರವು ಸ್ವಸ್ಧ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲ್ಪುವುದು; ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 

ಏಳೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಜ್ವರವನಿರುವುದೇ ಇಲ್ಲ; ಆ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಏರಲಾ 
ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರವು ಇಳಿದು ಸ್ವಸ್ಟಾಂಶಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ವಾರು 

ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಅಜೀ ಸ್ಲಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು, ಪುನಃ ನಡುಗಿನಿಂದ ಏರಲಾರಂಭಿಸು 
ವುದೇ ಚಳಿಜ್ವರದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂತತ ಜ್ವರ 
ವೊಂದೇ ಅಪವಾದವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಚಳಿಜ್ವರದ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದು 

ತುಂಬ ಬೆವರು ಬಂದು ಇಳಿದರೂ, ಅದು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಸ್ಹಾಂಶದವರೆಗೆ ಇಳಿ 

ಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೯೯ ಅಂಶದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಳಿದು ನಿಂತು, 
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ಒಂದೆರಡು ಗಂಟಸಳಾದ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಏರಲಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಸಂತತ 
ಜ್ವರವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಗಿ ಏಳೆನೆಯೆ, ಹತ್ತನೆಯ, ಅಥವಾ ಹನ್ನೆರಡ 
ನೆಯ ದಿನ ವೊರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿದು ಗುಣವಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ 
*ರೆಮಿಟಿರ್ಟ' ಎಂದು ಹೆನೆರಿದೆ. 

ಹತ್ತು ಹನ್ನೆ ರಡು ದಿನಗಳವರಿ? ಜ ರನು ಬಿಡಜಿ ನಾಗುವುದೆರಿಂದ 
ಅಜ್ಞ ರು ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ "ಬೈವ್ಯಾಡ್' ವಂದು ಕಪ] 
ಕರಣ ಮಾಡಿ ಆ ದಿಗಿಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಬೈಫಾಯ್ದ ನ್ನು 
ಹನೆ ರಿ ರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿಡೆನೆಂದು ಜಂಭ ಕೊಚ್ಚುವ ಡಾಕ್ಟೆ ರರೂ 
ಅನೇತರಿದ್ದಾ ರೆ. ಇಂತಹೆ ಸಂತತ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಉಃ ಸಯೋಗಿನಲ್ಪ ಟ್ರ ಟ್ಟಿ ವ್ಯಾಡಿಗೆ 
ರಾಮಬಾಣವೆಂದು ವ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಗೆ ಜಾ "ಕೊ ್ಲೋರೋಮೈೈಸೆಟನ್” ಎಂಬ 
ಹ ಔಷಧವು "ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಸುಳ್ಳು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿರುವುದು, 
"ಟೈಫ್ಟಾಡ್' ಎಂದು ನಿಶ್ಚಿ ಹ ನಿದಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜ್ರ ರಗಳಲ್ಲಿ, “ಫೆ ಕ್ಸೋರೋ 
ಮೈಸೆಟನ್ ನೂರಕ್ರೆ ಮೂವತ್ತು, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇ ಕೂಡೆ ಪೂರ್ಣ. ಗುಣಕೊಟ್ಟ ಲ 
ವೆಂದು ತಜ್ಞ ರ ಮತವಿದೆ. ಟೈಫ್ಯಾಡಿಗೂ ಸ ಸಂತತ ಜ್ತ ರಕ್ಟೂ ಇರುವ ಮುಖ್ಯ 
ನಾದ ಭೇದವೆಂದರೆ, ಬೈಫ್ಟಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜ್ವರವು ೯೯ ಅಂಶದವರೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದೆ? 
ಇಬ್ಬ, ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಜೆವರು ಬರುವುದೂ ಅಲ್ಲ. 

ಚಳಿದ್ವ ರದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಚಿಕಿತಿ ಪ್ರಿಸುಿವಾಗ್ಯ್ಗ ಅದು ಉಷ್ಣ 
ಹೆರ್ಗಕ್ಸ ಸೇರಿಣೆಯೇ ಶೀತವರ್ಗಕ್ಸ್ ಸೇರಿದೆಯೇ ಈ ವಿಭಾಗವನ ಷ್ಟ ಮಾಡಿ 
ದರೆ ಸಾಕು. ಮೊದಲು, ಶೀತವಾಗಲಿ ಉಪ್ಪವಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಚಳಿಜ್ವ ರ 
ಗೆಳರಿಯೂ ಗುಣಕಾರಿಯಾದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಹೇಳುತೆ. ತ್ತೇನೆ: ಚಿರಾಯಿತ 
(ಕೆರಾತಕಡ್ಡಿ ) ಕಾಲು ತೊಲೆ, ಸಪ್ನಪರ್ಣ ಚಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತೊಲೆ, ಶಹಿಜೀರಿಗೆ 
ಕಾಲು ತೊಲೆ, ಇವುಗಳ ಕಷಾಯ : ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಷಾಯದ ಶ್ರಮ 
ತನ್ನು ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆದಿಗೆ. 

ಚಳಿಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಮೇಲಿನ ಕಷಾಯ 
ವಲ್ಲಿ ಉಶೀರ (ಲಾಂಚ್ ಕಾಲು ತೊಲೆಯನ್ನೂ , ತೀತಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶೇಷ 
ನಾಗಿದ್ದ ರೆ ಹಿಪ್ಪಲಿ ಕಾಲು ತೊಲೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ೫ ಕೂಡಬೇಕು. 

'ಚಳಿಜ್ವ ದ ನಡುಗು, ಜ ಸರು ಬೆವರುಗಳು ತೀರ ಅಲ್ಫಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
೩ದ್ದು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಿ ಬಳೆಲುವ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಕಿ 3 ಪೀನ್ 
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ಮುಂತಾದ, ಜ್ವರವನ್ನು ಒಳಗೇ ಹತ್ತಿ ಕ್ಟುವ ಔಷಧಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆ 

ಸ್ತಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣದಿಂದ 

ಚಳಿಜ್ವರದಿಂದ ನವೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊ 

ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಉಷ್ಣ ಆಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಕಟುಕರೋಹಿಣಿಯಾ 

ಪುಡಿಯನ್ನು; ಶೀತ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ಗಜ್ಜು ಗದ ಬೇರಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು; ಬಿಸಿನೀರ 

ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುಂಜಾ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. 

ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಥ್ಯೋಪಚಾರ 

ಒಂದ: ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ: ಪಥ್ಯದ ನಿಷಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾಡೆ 

ತಪ್ಪು ಸಸ ು ಪ್ರಚ CR ಯಾವುದೊಂದು ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಔಷಧವೇ ಮುಖ್ಯ, ನಥ್ಯವು ಅಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸುರ್ತಿತೆ 

ರಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆಲೆಸಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್, ಅರಿಯಮೈಸಿನ್, ಮುಂತಾದ 
ಪ್ರಚಂಡ ವಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಔವಧಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿ 
ಹೊರಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮರೆಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಡಾಕ್ಟರರು ಕೂಡ ವಥ್ಯದೆ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮರೆಯಲಾರಂ ಭಿಸಿದ್ದಾ ರೊ ಆ ೫೫031 ಪಧ್ಯದೆ 

ವೀಡೆಯ್ಲಿದ ವಿದೇಶೀ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕಡೆಗೇ ನಾಗರಿಕರ ಒಲವು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ 
ದುರ್ದ್ವೈವದಿಂದ ಆ ಪ್ರಚಂಡ ಕೌಸಷಧಗಳಿಂದ ರೋಗವು ಅಳಿಯದೆ ಅಡಗಿ 

ಮಾತ್ರ ಉಳಿದು, ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಕೆರಳಿ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅನಾಹುತೆ 
ಗಳನ್ನು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀನುತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ. ಹತ್ತಾರು ವರ್ತ ಗಳಿಂದ ಅಯೋ 

ವಾದ ಆಹಾರ ನಿಹಾರಗಳಿಂದೆ ದೀಹದೂತುಗಳು ನಿಷಮೆಯವಾಗಿರುವಾಗೆ 

ದೇಹದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮಲೆತ ವಿಷವು ನಾಲ್ಕಾರು ಚುಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ 

ವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ತೀರ ಸರಳವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸುವೆ 

ಗೊಡವೆಗೇ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಆಹಾರೆ 

ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸದೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಷ್ಟ ಬಳೆದೊಗೆಯುವ ಔಷಧ 

ಗಳಿಂದ ಸಿ | ರನಾದ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಿಕ್ಕುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ? ಆದ್ದರಿಂದಲೇ 

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ. ಪಥ್ಯೆ ಚಟ ವದ ನೈ ದ್ಯ ಕಿಮೌಷಧೇನ | ಅಪಥ್ಯೇ ಸತಿ 

ವದವೆ ದ್ಯ ಕಿವನಾಷದೇನ |- ಎಂದರೆ ಇಫ್ಯದಿಂದಿದ್ದ ರೆ ಔಷಧದ ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲಿ, 
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ಅಸಥ್ಯದಿಂದಿದ್ದಕೆ ಔಷಧದ ಪ್ರಯೋಜನನೆಲ್ಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಔಷಧಕ್ಸಿ 
ಪಠ್ಯಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ "ಬಡವರೆ ವದ ೈದ್ಯ' 

Pa Sr ಸರಿದ ವಥ್ಯವೇ ಚಿಕೆಫ್ಸೆಯೆ ಗೆಲುವಿನ ಮರ್ಮ 

ಸ್ತಿ ನಿಕ್ಷಿ ,೦ತವಾಗಿ ನಂಬಲಿ. 

| "ಹಣ್ಣ ಟಿ ೋಗಿಯ ಆಸೈಕೆಯನ್ನು ವ 

ಸಾಧಿನಜೇಕಾಗಿರುವುದು: ಮ ಬ್ರಹ ಪ್ರ 

ಕೌರಣಗಳಾದ ನಿವಯಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ರೋಗವು 

ಪುಮ. ಎಂಡನೆಯದಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಸತ್ವವನ್ನು- ರೋಗನಿರೋಧಕ "ಜಕ್ಕ 
ಬಲವನ್ನು - ಊರ್ಜಿತವಾಗಿದುವುದು. ಆ ಎರಡೂ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧಕವಾಗು 

ವಂತೆ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಟೇ ಪ ಹಂ ಸವೆಂ ದು 

ಹೆನರು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮೊದೆಲನೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗ ಏನೇ- 

ಪನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಳಿ ಕೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ, ಕೆಳೆಗೆ, ವರ್ಜ್ಯ ಮತ್ತು 

ಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಆಹಾರಾದಿಗಳನ್ನು ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ. ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. 
ವಜ್ಯ ೯: ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲೂ ಅನ್ನವೂ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ 

ಹಿತ ಸ ಗು ಕಲ್ಪನೆ ಬಹುತರರಿಗಿದೆ. ಆದರೆ ಜ ರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದನ: 
ಐದಿಗಿರಿಸಲೇ ಬೇಕು ಯಾವ ಜಾತಿಯ ಜ್ವರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಲನ್ನು ತ, 
ಬಾರದೆಂದು ನನ್ನ ನಿಶ್ಚಿತ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಜ್ವರಗಳು 
ಕೂಡ ಹಾಲಿನ ನೇನನದಿಂದ ಕಠಿಣ ನ್ವರೂವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದುದನ್ನು ನಾನು 
ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ (ಪೊರೆ) ವೇರುವುದು, 
ಕರುಳಿನ ವಿಕಾರ, ಮತ್ತು ಜಂತುಗಳ ಕೆರಳುವಿಕೆಯ್ಕು ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ 
ನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ವರಶೋಗಿಯ ನಿದ್ರಾನಾಶಕ್ಕೂ ಹಾಲಿ 
ಸೇವನವೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಸನ್ನಿಪಾತ - 
ಟೈಫಾಯ್ಡ್ -- ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿನಾರ( ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿನು 
ವಿಕ)ದಿಂದ ಬಳಲುವವರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿವೆ. 

ಜ್ರ ರವ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲ ಆಹಾರಗಳ ನ್ನೂ 
ವರ್ಜಿಸಿ ಕ್ ತಿಳಿನೀರನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಉಗ 
ಜ್ವರಗಳ ಲವು ಸಹ ತಗ್ಗಿ ಎ ್್ ಆನಂತರವೂ ಗಟ್ಟಿ ಯಾದ 

ಯಾನ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಜ್ವರವು ಇಳಿದು ಒಂಜಿರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ 
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ಭೊಡೆಬಾರದು. ಕರಿದ ಇಲನೇ ಹುರಿದ ತಿಂಡಿ, ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ ಉಪಿ.ನಕಾಯಿ ಜ್ ರಾ ೪೨? ೩ 

ಳೂ ವರ್ಜ್ಯ. 

ಗ್ರಾಹ್ಯ: ಜ್ವರವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸವಿರಲು ಸಾಧ್ಯೆ 

ವಿಲ್ಲವಾದರೆ ಅನ್ನದ ಮೇಲಿನ ತಿಳಿಯಾದ ಗಂಜಿ, ಬತ್ತೆದ ಅರಳಿನ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕುದಿ 

ಸಿದ ತಿಳಿ ಬಾರ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ತಿಳಿ, ಮೋಸುಂಜೆಯ ರನ (ನೋಸಿದ್ದು), 

ಫೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಲವಾದ ತಣ್ಣೀರು, ಕೆಮ್ಮು 

ಇದ್ದರೆ ಬಿಸಿನೀರು, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಮಿತವಾಗಿ, ಜ್ವರವು ವೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುವ 

ವರೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ತಿಳೆಗಂಜಿಗಳಿಗೆ ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸಲು ನಿಂಚೆಹೆಣ್ಣಿನ 

ರಸ್ಕೆ ದಾಳಿಂಬಹಣ್ಣಿನ ರಸ್ತೆ ಜೇನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆಸಬಹುದು. ಜು 
ಮಲಬದ್ದತೆ ಇರುವ ರೋಗಿಯ ಆಹಾರಕ್ಟೆ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಅಧವಾ ಜೀರಿಗೆ 

ಅಧವಾ ಓಮು (ಅಜವಾನ) ಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬೆರೆಸಬಹುದು. 

ಗ್ರಾಹ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಮಿತವಾಗಿಯೇ ಕೊಡೆಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ನಲ 

ಯಾವುದೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗಂಬೆ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಕ ಮೂರು 

ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ದಾಟುವತೆನಕೆ ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಬಾರದು. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಬೇಕುಬೇಕಾದಾಗ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ಕುಡಿಯದೆ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚವಾಗಿ ಉದ್ದರಣೆಯಿಂದ- ಚಮ್ಸಾದಿಂದ - 

ಚೀಪುತ್ತ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಆಹಾರವನ್ನೂ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುತ್ತ ಹೋಗ 

ದಿದ್ದರೆ ರೋಗಿಯು ತ್ರಾಣಗುಂದುತ್ತಾನೆಂಬ ವಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಲಾರೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಕಂಡೆ ಜ್ವರದ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ 

ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಟಾಹಾರದ ನನ್ನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾರಿದವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಅನಾಹುತಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಹಾ ಕಾಫಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದೇ ಒಳಿತು. 

ಆದರೆ ಇವುಗಳ ಚಟನಿದ್ದವರು ಹಾಲು ಪುಡಿ ಸಕ್ಕರೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ 

ನೀರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕಿ, ಒಂದೆರಡು ಸಲ ತಯಾರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 

ನಾರಾಂಶವೆಂದರೆ: ಜ್ವರವು ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದು ಅಲ್ಪಾಹಾರಜನ್ಯ 

ಅಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಆವರೆ ಅಮಿತಾಹಾರಜನ್ಯ ವಿಷದಿಂದ, ಎಂಬ ಚಿನ್ನದಂತಹ 

ವಾಕ್ಯವನ್ನು ರೋಗಿಗಳೂ ಉಪಚಾರಕರೂ ದೃಢವಾಗಿ ನಂಬಲಿ. ಔಷಧದೋಪ 

ಜಾರಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಾಗ ಬರೀ ಪಧ್ಯಕ್ರ ಮೆವನ್ನನುಸರಿಸಿಯೇ ಉಗ್ರ 

ವಾದ ಸನ್ಸ್ಟಿಪಾತವನ್ನೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಮನುಸ್ಯೇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಿರಾ 
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ಹಾರದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ರತೆದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಬೇನೆಗಳನ್ನೂ ಜಯಿಸುವುವು. ಮನುಷ್ಯ 
ನಿಂದ ಸಾಕಲ್ಪಟ್ಟ್ಟ ದನಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಹಾ ್ರಾಸಗೊಂಡಿರುವುದ 
ರಿಂದಲೇ, ಕೆಲವು ಬೀನೆಗಳು ಅವನ್ನು ಕೊಲ್ಲು ವುವು. ಅಡವಿಯ ಪುಷ್ಟ ವಶ 
ಗಳಿಗೆ ಆ ನಿಡುಗು ಬಾರದು. ಇನ್ನು ಜ್ವರದ ರೋಗಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಬಸ್ತಿ 
ಸೇಕ, ಸ್ನಾನ, ಪಟ್ಟು ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. 

ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲುಪಚಾರ 

ಪಥ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಷ್ಟೇ ನಿರಾಸಕ್ತಿ, ಜನರಿಗೆ ಮೇಲುಪಚಾರ 
ಗಳೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯರು ಸರಿಯಾದ 
ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ರಾಯಿತು. ಈ ಕಟ್ಟು ಕಾಯಿಸುಗಳ ಕಂತೆಯೇಕೆ ಎನ್ನು 
ವುದು ಸ ತಿಳಿಯದು. ಮತ್ತೆ ಪೆನಿಸಿಲಿನ್, ಕ್ಲೊರೋನಮ್ಯೆಸೆ ಟಿನ್ 
ಗಳಿಂದ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜ್ವರ ಇಳಿಯುವ ಅದ್ಭುತ ಚಮತ್ಪಾರಗಳ ನಿರೀಕಣೆಯಿರು 
ವಾಗ ಡಾಕ್ಟರರು ಎ ರೋಗಿಯ ಮೇಲುಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತೀಜೆ ಆಸ್ಚೆ 
ಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ, ದ್ದಾರೆ. ಅಧವಾ ಕ್ಷಣಿಕ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತೋರುವ 
ಪ್ರಚಂಡ ಔಷಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ಹ ಪಥ್ಯೋನಚಾರದ ಕಲೆಯೇ ಲುಪ್ತ 
ಸ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನ ಹಕ 

ಆದರೆ ವ್ರಚಂಡ ಔಷಧಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಜ ಸರವು ಮಾತ್ರ ಇಳಿದು 
ಕೋಗದ ನ ಒಳಗೇ ಉಳಿದು, By ಸಂಕಟಗಳಿಗಾದರೂ ಮೇಲುಪ 
ಚಾರಗಳೇ ಗತಿಯೆಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯಬಾರದು. ಪ್ರಚಂಡೆ ಔಷಧಗಳ 
ನೂರಾರು ಮಾತ್ರೆ, ಚುಚ್ಚು ಸಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಿಯೂ ಬಗ್ಗದೆ ಬಲಿತುನಿಂತ 
ಉಗ್ರವಾದ ಜ ಒರಗಳೆಲಂತೂ. ವಿವಿಧ 'ಹಾತನೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿ, ರುವ ರೋಗಿ 
ಗಳಿಗೆ ನಟ ಕೊಂಚ ಶಮನವನ್ನು ನೀಡಲು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮೇಲುಪ 
ಜಾರಗಳೇ ಅಗತ್ಯವೆಂಬುದನ್ನೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಉಪಚಾರಗಳ ಮುಖ್ಯಗುರಿಗಳು ಎರಡು: ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿರುವ 
ನಿಷಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ  ವಾದಷ್ಟು pa ಯತಿ ಸುವುದು ಮೊದಲಕೆ 
ಯದು. ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಅನಹ್ಯವಾ ಬೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಲೆನೋವು, ಮ್ಬೆ ಕ್ಸ 
ನೋವು, ನಪ್ರಾನಾಶ, ಹ ಇತ ತಾತ ರ್ತಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ತಗ್ಗಿಸು 



ಜ್ವರ ೨೩ 

ವುದು ಎರಡನೆಯದು. ವಸ್ತುತಃ ಇವೆರಡು ಗುರಿಗಳೂ ಬೇಕಿ ಬೇರೆಯಾಗಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಮುಂತಾದ ಅಸಹ್ಯ ಪೀಡೆಗಳಿಗೂ, ಸಂಚಿತವಾದ ರೋಗ 

ವಿಷಮೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಪಚಾರಗಳಿಂದ ಮೊದಲನೇ 

ಗುರಿಯಾದ ವಿಷಸರಿಹಾರನು ಕೈಗೂಡಿದರೆ, ಎರಡನೇ ಗುರಿಯಾದ ಪೀಡೆಗಳೆ 

ಪರಿಹಾರವೂ ತನ್ನಸ್ಥ sion 
ವಿಷವರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಸ ಕ್ರ ಸ್ಕೇಕವಾದೆ ದಾರಿಯೊಂದನ್ನು ಹುಡುಕಿ 

ತೆಗೆಯಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವನಗವೇ ಹೆ ಬೆವರು ಮಲ ಮೂತ್ರಗಳ ಮಾರ್ಗ 

ದಿಂದ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ವಿಷಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಯ 

ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಷಹರ ಮಾರ್ಗಗಳು ತಮ್ಮ 

ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮರೆತಿರುತ್ತವೆ. ತತ್ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಿಷಸಿಂಗ್ರಹೆ 

ಗಿ ಜ್ನರ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ಆವರಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಷಹ 

ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರೇರಿಸುವುದೇ ವಿವೇಕ 
ನಮ್ಮತೆವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಹೇಳುವ ಉಪಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದಂಗೆ 

ವಾಗಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೋಗಿಗೆ 

ಮಾಡಲೇ ಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಚಾರದ ಕೊನೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಪರಿ 

ಹಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು, ಯಾವ ರೋಗಿಗೆ ಯಾವುದು ಅವಶ್ಯವೋ 

ಅವನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೊನೆಯ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ರೂ, ಯಾವುದೇ ರೋಗವು ಸ್ರಾರಂಭವಾಡೂಡನೆ, ಕಿಷಧ 

ಸೇವನಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕವಾದ ಉಪಚಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ 

ಬಿಟ್ಟ ಕೆ ಬಹುಶಃ ಔಷಧಗಳ ಅಗತ್ಯವೆ ವೇ ತಪ್ಪಬಹುದು. ರೋಗವು ಆವರಿಸುವ 

ಕೆಲವ್ರು ದಿನಗಳ ಮುಂಜೆಯೇ ಎಂದರೆ 'ಫೂರ್ವಚಿಹ್ನ ಗಳಾಗಿ ಅರುಚಿ ಅನಿದ್ರೆ 

ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಶಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಸತ್ತ ತಲೆದೋರುತಿ 3 ರುವಾಗಲ್ಲೇ, 

ಪ್ರ ಉವಚಾರಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಂಡರೆ ಬಹುಶಃ ರೋಗವೇ ಬಾರದೆ ಹೋಗ 

ಬಹುದು. ಇನ್ನು ಒಂದೊಂದೇ Rr ಅದರ ಗುಣವನ್ನೂ 

ಕುವರಿನಿವೆನು. 

ಶಲೆಗೆ ತಣ್ಣಿ ರಿನ ಪಟ್ಟಿ: ರೋಗಿಯ ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಶರೀರಕೈಲ್ಲ 



ಅಲ್ಲು ಬಡವರ ವೃದ್ಯ 

ಸಂದು ಹೆ ಇದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದಿನಬೇಕು. ಎರಡು ಅಂಗುಲ ಅಗಲದ, ನಾಲು, 

ಅಂಗುಲ ಉದ್ದದ ಎರಡು ತುಂಡುಬಟ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಣ್ಣೀರಿನ ಸಾ? ತ್ರಯ 

ಹಾಕಬೇಕು. "ಅವು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸ್ನ ಲ್ಸ ಮಾತ್ರ, ನೀರು ಉಳಿಯ: 
ವಂತೆ ಕೊಂಚೆ ಹಿಂಡಿ, ರೋಗಿಯ ಣೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಬೇಕು. ಒಂದ) 

ನಿಮಿಷದನಂತರ ಒಂದು ಕ್ಸ ಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಹಣೆಯ 

ಮೇಲೆ ಹರಡೆಲು ಪ್ರಾ ಸ್ಯ ಗೈ ಮತ್ತೊ | ಕೈಯಿಂದ, ಮೊದಲು 
ಹರಡಿದ ಬಟಿ ಯನ್ನು ತೆಗೆದು ತಣ್ಣೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗ 

ರ್ಧೆ ಗಂ ಟಿಯವರೆಗೆ ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬದಲಿ 

ುಶ್ತ ಹಾಕುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಅನಂತರ ಹಣೆ ಸಿಯನ್ನು ಒರೆಸಿ, ಒಂದು ಗಂಟಿ 

ಟ್ಟು, ಅವ ಶ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಬಹುದು 

ತಂಣೀರಿನ ವಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರೋಗಿಗೆ ಉದ | ರಣೆಯಿಂದ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಸಿದರೆ, ಬೆವರು ಬಂದು ಜ್ವರವಿಳಿಯಲು ಸಹಾಯವಾಗು 
| ತಲೆಗೆ ತಂಣೀರಿನ ವಟಿ ಗಳನ್ನ ಡುತ್ತಿ ಜಗತ ರೋಗಿಯ ಪಾದ 

ಗಳೆರಡೆನ್ನೂ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಟ್ಟರೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಇಮ್ಮಡಿಸುವುವು. ಈ ತಣ್ಣೀರುವಟ್ಟಿ ಆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಪಾದಸ್ಹಾನಗಳ್ಳು, 
ತೋರಿಕೆಗೆ ಅಲ್ಫೋಪಚಾರಗಳೆನಿಸಿದರೂ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಕಾರಿಗಳು. ಬಡೆವರ 
ಆರೈಕೆಗಾರರು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮನಗಾಣಲಿ. ರೋಗಿಯ 
ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಲು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೋಲನ್ವಾಟಿರ್, ಪಪ್ತೀರು, 
ಗುಲಾಬಿ ಅಧವಾ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ಆದರೆ ಬರೀ ತಣ್ಣ್ಯೀರಿ 
ಗಿಂತ ಕೋಲನ್ವಾಟಿರಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಗುಣವಿದೆಯೆಂಬುದು ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 
ಭ ಮೆ. ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಲ ರೋಗಿಗೂ ಕೋಲನ್ಮಾಟಿರ್ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಿಲ್ಲ. ತಲೆಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಇಡುವಾಗ ಮೈನೇಲೆ ಯಾವು 
ದರೂ ' ಹೊದಿಕೆಯನ್ನ್ನ ಹ ಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಮರದು! 

ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ನಡುಗುಹುಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮು ಬರುವುದುಂಟು! ತಣ್ಣೀ 
ರಿನ ತಂಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚ _ಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ ತುಂಡು ನ ಮಂಜುಗಡೆ ಯನ್ನು 
ಮಾರ 'ಲೆನೋವ ನಿದ್ರಾನಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಿ ರಿನ್", 
ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಜೋಜ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಕೂಟ್ಟು "ಕೋಗಿಯೆ "ಹೃದ ದಯ 
ಕರುಳುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿನ ಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರ ತಲೆಪಟ್ಟಿ ಯೇ ಒಳಿತು. 
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ಮೈ ಒರೆಸುವುದು: ಜ್ವರದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಶೋಗಿಯೆ ಶುಚಿಗನುಸರಸ 
ಮ್ಹೌಯೊರೆಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಜ್ಹರವು ಅತಿ ಉಗ್ರವಾಗಿರುವಾಗ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ, ಮತ್ತು 

ಸೌಮ್ಯ ಜ್ವರವಿರುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮೈಯನ್ನು ಒರೆನಬೇಕೆಂದು ಸಾಮಾನ್ನ 

ವಾದ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ರೋಗಿಯು ತೀರ ಅಶಕ 
ನಾಗಿದ್ದು ಕಫದ ಕೆಮ್ಮು ಇರುವ ಸಂಗತಿಯೆನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಳ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭ 

ಗಲಿಲಿಯೊ, ಜರದ ರೋಗಿಗೆ ತಣಿ ₹ರಿವಿಂದಲೇ ಮೈಯೊರೆಸುವುದು ಹಿತಕರ 
ಣೆ ಚ "ವ ಾ ಲ ಪ್ 

ನಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಮೈ ಒರೆಸುವ ತಂತ್ರ: ರೋಗಿಗೆ ಕಾಲಿನಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ 

ಗಾದ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕು. ರೋಗಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 

ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದಾದರೆ 

ಕಾಲಿನ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ, ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಒರೆನುವುದಾದರೆ ತಲೆಯ ಕಡಿ 

ಯಿಂದಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಒರೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಗಲವಾದ -. ಒಂದಡಿ 

ಚೌಕಿನ - ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೀರಿನ ಬೋಗುಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಒರೆಸಿದ 

ದೇಹದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಒಣಗಿಸಲು ಒಂದು ಒಲ್ಲಿ (ಟಾವೆಲ್) ಯನ್ನೂ 

ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು, ಒಣಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದ 
ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು, ಹೀಗೆ ಇಬ್ಬರು ಉವಜಾರಿಗಳೆದ್ದೆರೆ ಒಳಿತು. 

ಒಬ್ಬರು ನೀರಿನೊಳಗಿನ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಡಿ ರೋಗಿಯ ಹೊಡಿ 

ಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಶರೀರದ ಒಂದೊಂದೇ ಅವಯವವನ 

ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ನಲ ಒರೆಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಒ 

ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಆ ಅವಯವವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ 

ಸರತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆವಯವಗಳನ್ನೂ ಒರೆಸಬೇಕು. ನೀರಿನ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ 

ಒರೆಸಿ ಅನಂತರ ಒಣಬಟ್ಟಿಯಿಂದ ಒರೆಸಲು ನಡುವೆ ಕೊಂಚವೂ ಸಮಯ 

ಕಳೆಯಬಾರದು. ಒರೆಸುವಾಗ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ 

ಪಡಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ನಿವರದಂತೆ ಮೊದಲು ರೋಗಿಯನ್ನು ಅಂಗಾತ 

ಮಲ?ಸಿ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕು. 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಒರೆಸುವುದು ನಡೆದಿರುವಾಗ ದೇಹದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ 

ಮೇಲಿನ ಹೂದಿಕೆಯೂ ಜಾರದಂತೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಜೀಕು. ಒರೆಸುವಾಗ ರೋಗಿಗೆ 
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೨೬ ಬಡವರ ವೈದ್ಯೆ 

ಚಳಿ, ನಡುಕ, ಅಧವಾ ತಲೆಶೂಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಕೂಡಲೇ ಒರೆಸುವುದನ್ನು 
(1 

ಬೇಕು.  ಉಗೆ.ಜ್ವರಗಳಲಿ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲವೂ ಒರೆಸಬಹುದು. 
ಒಂ ವ ೧೧ 

ಗುಣಗಳು: ಹೀಗೆ ಒರೆಸುವುದರಿಂದ ಎಂತಹ ಉಗ್ರವಾದ ಜರ 

ವಿದ್ದರೂ, ತಾತ್ಪೊೂರ್ತಿಕವಾಗಿಯಾದರೂ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳಷ್ಟು ಕೆಳಗಿಳಿಯು 
ವ್ರಮ. ಅದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಆಯಾನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದ್ದೂದೆ ನಿದ್ರೆ 

ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 

ದೋಣಿಕ್ರಿಯಾ (ಬಬ್ ಬಾತ್): ಈ ಕೈಯೆಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬಹುತರ ರೂಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ 
wy PR) ದಿ 

ರ 

|| 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಸರ್ಗಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ 

ನಾಗಿ ಕುಂದೆಯೂರಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಒಂದು ಅಡಿ 

ಎತ್ತರವೂ ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲವೂ ಮೂರು ಅಧವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಉದ್ದವೂ 

ಆಗಿರುವ ಸತುವಿನ ಒಂದು ದೋಣಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 
ತಂತ್ರ; ರೋಗಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಸ್ತ್ರಿಯಾಗಿಸಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡಿ 

ಬರಿಸಬೇಕು. ದೋಣಿಯ ಒಂದು ತುದಿಗೆ ಬೆನ್ನನ್ನು ಒರಗಿಸಬೇಕು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆನ್ನಿನ ಕಡೆಗೆ, ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣೆ 
ಯನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ದೋಣಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ತುದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಕಾಲು 
ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ, ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗವನ್ನು ದೋಣಿಯ ಹೊರಗೆ ನೆಲದ 
ಮೇಲಿಡಬೇಕು. ನೆಲದಮೇಲೂ ಒಂದು ಮಣೆಯನರಿ ಎಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ 
ಪಾದಗಳನ್ತಿ ಡುವುದು ಒಳಿತು. ಮೊಣಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ 
ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೈಯ ಮೇಲೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ 
ಒಂದೊಂದು ಶಲ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಹೊಕ್ಕುಳ ಕೆಳಭಾಗ ಮತ್ತು 
ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲ್ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಹುಯ್ಕ 
ಬೇಕು. ಜ್ವರದ ರೋಗಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ನಾನ 
ಮಾಡುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಿದ್ದರೆ ನಾಕು. ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ದೋಣಿ 
ಯೊಳೆಗಿನ ಒಂದೊಂದು ತಂಬಿಗೆ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದು ಹೊಸತಾಗಿ ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ 
ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ನೀರಿನ ಬಿಸಿ 



ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ರೋಗಿಯ ಇಚ್ಚಾ ನಿಜ್ಜೆಗನುಸರಿಸಿ ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷಗಳ 

ವರಿಗೆ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಎಬ್ಬಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 
ಮುಗಿಸಿ, ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರವೇ, ದೇಹದ ಒದೆ ಯಾದ ಭಾಗ 

ಟು 
ಎಂ ದ್ದ ದಿ ಎ ಹಿ ವ ಎ. ನು 

ವನ್ನು ಮುಸುಕಿನೊಳಗೆ ಕ್ಸ ಹಾರೆ ಒರೆಸಬೇಕು. ನಂತರ ಕತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೇ 
pe 

ಹಾಸಿರುವ ಮ್ಕೂಂದು ಒಣಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದಿನ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೋಣಿಸ್ಟಾನ ನಡೆದಿರುವಾಗೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಹೊರ 
ಗೆಯ ಛಿ ಮಲಗುವಾಗ ರೋಗಿಯ ಮೊಗೆ ಪೃತ್ವಕವಾದ ಗಾಳಿ 

೧ಗಿ ಲೆ Wd 

ಕೆಕೆ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಬೇಕು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 
ಅಧವಾ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಚಳಿ ನಡುಕಗಳು ಆರಂಭವಾದರೆ ಬಿಸಿ ವೇಯ 

ಗಳನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಸೀನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ತುಂಬಿ, ಕೈ ಕಾಲು ಬೆನ್ನುಗಳ 

ತುತ್ತಿರ ಇಡಬೇಕು. 

ಗುಣಗಳು: ದೋಣಿಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ, ಕಟ್ಟಿದ ಮಲ ಮೂತ್ರ ಬೆವರ 

ಗಳು ಸಲೀಸಾಗಿ ಹೋಗಿ ರೋಗಿಯ ಶರೀರವು ನಿರ್ನಿಷವಾಗಿ, ಜ್ವರದ ವೇಗವೂ 

ಅವಧಿಯೂ ಶನ್ಗುವ್ರವು; ನಿದ್ದೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಬರುವುದು. ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗರ್ಭಾ 
ಇ 

( 

್ರ; 
ಯೆ ಡಿಂಭಾಶಯ ದೋನಗಳಿಂದ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಆ ಜೋಷ ಪರಿಹಾರ 

ಗುವುದು. ದೋಣಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ರೋಗಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕೊಂಚ 

ಕೊಂಚವಾದರೂ ಚೀಪುತ್ತ ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಿದರೆ ಗುಣಗಳು ಇಮ್ಮಡಿನು 
ವುವು. ಕೂಸುಗಳಿಗೆ ಜ್ವರವೇಗದಿಂದ ಅಥವಾ ಮಿದುಳಿಗೆ ವಿವನಂಕರವಾಗುವುದ 

ರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಾಯುಸೆಳೆತ - ಬಾಲಗ್ರಹವು - ದೋಣಿಕ್ರಿಯಯಿಂದ 

ಕೂಡಲೇ ಶಮನವಾಗುವುದು. ಅಂತಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು 

ಚಮ್ ಚೆ ಸಾಸಿಪೆ ಹುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಒಳಿತು. ಮತ್ತು ದೋಣಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇರುವಾಗಲೇ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಒಂದೇ ನದರಿನ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಟ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಕಾಕಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಗ ಸೆಳೆತವು ಶಮನಗೊಳ್ಳು, 

ಪ್ರಾ ಜ್ವರ, ಮೈ ತ್ರ ನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಉಗ್ರವಾದ ಶೂಲೆ 

ಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳ ಚಿಕಿಶ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದೋಣಿ 
ಕ್ರಿಯೆ.ಗೆ ಬಹುತರವಾಗಿ ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 
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೨೮ ಬಡವರ ವೈ ದ್ಯ 

ಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಸ್ಯ ಇ ೂಟ್ಬಿರುವ ಜ್ವ ರಚಿಕಿಕ್ಸೆಯ ಉನಾ ವಾಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ 

ಸಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಬಃ ಆದರೆ ಈ ಹ 

ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದ ತರುವಾಯವೂ ಜ್ವರ ಇಳಿಯದಿದ್ದರೆ ತಜ್ಞ ವೃದ್ಯರ 

ಕಂಣಿಗೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹಾಕುವುದು ಒಳಿತೆ. ಜ್ವರವು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ 

ಉಗ್ರವಾದ ನಪೀಡೆಗಳಿಂದ ಒಡೆಗೂಡಿದ್ದ ರಿ ಈ AE ಕ್ಸ ಹಾಕದೆ, 

ತೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರ ಆಶ್ರಯ ುವನ್ಮು ಸಡೆಯಜೇಕು. ಏಕಂದರೆ, ಜ ಎರವು ಒಂದು 

ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರ ವಾಗಿದ್ದು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚ ೫ ಭೀಕರವಾದ 

ವಾರೀರಿಕ ದೋಸ “ವಿರಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕೆತ್ಸಿನ 

ದಿದ್ದರೆ ರೋಗವು ಠಿ ಷ್ಟ ವಾಗಬಹುದು. 

ಹಾಗೆಂದರೆ ನ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಗಳು ಉಗ್ರ ಜ್ವ ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತ 

ನಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ದೊರೆಯದಿದ್ದಾಗ ಪು 

ಪಾಯಗಳನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಂದ ಜ್ವರದ 
ಉಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷ 

ಗಳೂ ನಿರ್ಬಲವಾಗುವುವು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ವರದ ಪ್ರಾರಂಭ 

ದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಉಗ್ರವಾದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಗೆ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷವಾವುದೂ 

ಕಾರಣವಾಗಿರದೆ, ೫1 ಅಳೆ ಬಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಿಷ್ಠಾ 

ರಣವಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ವ್ರ ಸ ಮಾರಿ ನರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸಂಗತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸುಲಭೋವಾಯಗಳು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲಿ 

ಜ್ವರವನ್ನು ಇಳಿನಬಲ್ಲುವು. 

ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳು, ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಪುಟ 
ಗಳಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸಿದಂತೆ ಅಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರಾಂಶವು ಇನ್ನೂ ಬಲಿಪ ವಾಗಿರುವ 
ಅವಸ್ಥೆಗೆ "ಆಮಾವಸ್ಥೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆಮಾವನ್ನೆಯಲ್ಲಿ ‘ಆ ದೋಷ 
ಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸುವ "ಚಿಕೆತ್ಸೆ ಮಾಡದೆ ಬರೀ ಜ್ವರನನ್ನಿ ಳಿಸುವ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೂ "ಜ್ವರವು ಇಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಥನಾ ಲವು 
ಪ್ರಚಂಡ ಔಷ ಜಾ ಇಳಿದರೂ, ಆಮವು - ಶಾರೀರಿಕ ಜೋಷಗಳು - 
ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದು, ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಪೀಡೆಗಳು ತಲೆಜೋರಲು ಕಾರಣವಾಗು 

3% 

ಗ 

ಬ್ಲ 

0) 



ಜರೆ ೨೯ 

ಮೆ. ಒಮ್ಮೆಲೇ ಜ್ವರವನ್ಮಿಳೆನುವ ಹೆಂಬಲವುಳ್ಳೆವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು 

ಷ್ಟ ದಲು ಉಂಘನರ ಮತು. 

_ ಜ್ರರದ ಕಾರಣವನ್ನು - ಜೀರ್ಣಿಸಬೇಕು. 
ಪಲರನಾಹಾರಗಳಿಂದ ಆಮವನ್ನು- ಜ್ರ ಸ 

ಮೆತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಆಮೆವಾ'ಚಕ ಾದ ಜ್ವರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಬೇಕು 

ಜ್ರರದ ಮೂಲ ಕಾರಣವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳು ಲಂಘನಾದಿ 
ಬ) 

ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಆಮವಾಚಕ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಜ್ವರದ 

ತನುವು ಕುಗ್ಗಿದಾಗ "ನಿರಾಮಾವನ್ನೆ' ಎನ್ನುತಾರೆ. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ವರ 
fj ಲ್ಯ ಜ್ ಲ್ಯ 

ಈರ ಷೆ ಕಾ... ೨ ಸಾ ೨ ದ್ನ ಕಾವಿ ಅದೆ! 

ವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿ ಸುವ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

ಜ್ವರವು ಆಮಾವಸ್ಥೆ ಯಳ್ಲಿರುವಾಗ ಬಾಯಿಗೆ ಅರುಚಿ, ತೆಲೆನೋವು 

ಕರಿಕೆ ಅನಮಾಧಾನ, ಹೊಟ್ಟಿ ಸಂಕಟ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿದ್ರಾನಾಶ, 

ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇರುವುವು. ಆಗ ಆಮವಾಚಕವಾಗಿ ಮುಂದಿನ 

ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. (೧) ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ (ಕೊನ್ನಾರಿ ಗಡ್ಡೆ), ವರ್ಷಾ 

ಸ್ಟಕ್ಕ ಲಾಮಂಚ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, ಅಗಳುಶುಂಠಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ವೃತಿ 

ಯೊಂದನ್ನೂ ಕಾಲು ತೊಲ ನೀರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು 

ಹಾಕಿ ಅರ್ಥೆಲೋಟ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುವವರೆಗೆ ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿ ಎರಡು ಭಾಗ 

ಮಾಡಿ, ಜೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಯಜೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಕವಗಳಿದ್ದರೆ, 

ತುದಿನುವಾಗ ಒಂದೆರಡು ಆಡುಸೋಗೆ ಎಲೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. (೨) ಬರೀ ಅಮೃತ 

ಶುಂಠಿ, ಈ ಎರಡನ್ನೇ ಕಷಾಯೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೂ ಒಂದೆರಡೇ ದಿನ 

ನಲಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ದೋಷಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ವರವು ಕಸುವುಗುಂದುವುದು. (೩) 

ತಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವ ಚಳಿಜ್ನ ಓರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ, 

ಚಿರಾಯಿತೆ, ಗಜ್ಜುಗದ ಜೀರು ಕಾಲು ಕಾಲು ತೊಲ ಸೇರಿಸಿ, ಮೇಲಿನಂತೆ 

ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡೆಬೇಕು. 

ನಿರಾಮಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿ, ಎಂದೆರೆ ಜ್ವರದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ಉವದ್ರವ 

ಲು ಶಮನವಾಗಿ ಬಾಯಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿ ರುವಾಗ, ನಿದ್ರೆ ಬರಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ 

ರನ್ತಂಭಕವಾಗಿ ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರಿಫಲಾ, ಇವುಗಳ ಕಷಾಯವು 

ತ್ಪೃಷ್ಟವಾಗಿ ಕೆಲನಮಾಡುತ್ತದೆಂದು ನನ್ನ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ 

ವದೆ, ಫಲಾ, ಎಂದರೆ ಅಳಲೇಕಾಯಿ, ತಾರೆಕಾಯಿ, ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಇವುಗಲ 

ಇನಿ 
[ve] 

3% 

i ಕೆ ಧಿ 

2 ಬೇ ಚಿ 

ಲ 

ಫ್ರಿ 



ಕಿರಿ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಬೀಜ ತೆಗೆಡೊಗೆದು ಕಾಲು ಕಾಲು ತೊಲ ಮತ್ತು ಅಸ್ಟ್ರತಬಳ್ಳಿ ಕಾಲು ತೋ 
ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ರುಚಿಗಾಗಿ ಕಷಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಅತಿಮಧುರದ ( ಜೇಷ್ಠಮಧು) ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಜೇನು 

ತುವ ಬೀಜವ್ರಾಕೆಗಳನ್ನೂ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೯೫ ಪಾಲು, ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ ದೋಷಗಳಿಂದಲೇ 

ಬರುವುವಾರರಿಂದ ಮೊದಲು ಲಂಘನ, ಫಲರಸಾಕಾರ, ನ್ಹೇದನ, ಮಲ 

ವಿನರ್ಜನಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮಾಡಿದನಂತರವೇ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮುಕ್ಕಾಲುಪಾಲು ಜ್ವರಗಳು ಬಹು ಬೇಗ ಪ 

ಹಾರವಾಗುವುವಪು. 

೫ ತೇ ೫ ೫% 3 



ಜ್ವರೆಸಾಮಾನ್ಯ 

ಶರೀರದ ನಪಜೋಷ್ಟವು ಏರುವಿಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ 

et 

Ut ಜ್ಹರವೆಂದ 
ಬಲ್ಲರು. ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಹ ಆರೋಗ್ಯತಾ ನಲಿಗಳಿ ಗೊ ತೆಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 

ಸಲವಾದರೂ ಜ್ವರವು ಬಂದ ಅನುಭವವಿದ್ದೆ” ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹಾಗೆ 

ಒಂದೊಂದು ಸಲ 11 ಸಹಜೋಷ್ಟವು ಏಕೆ ಏರುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತ: 

ಹೂಂಡೆವರಿಗೆ ಜ್ವರವು ತಡೆಯುವ ತಕ್ಷ ಬರುವುದು. 

Ke 

2 

ಜ್ವರವು ಏಕೆ ಬರುವುದು? 

“ವಿಂಥ್ಯಾಹಾರವಿಹಾರಾ ಭ್ಯಾರಿ ದೋಷಹಾಹಾ ್ ಯಮಾಶ್ರೆ ಯಾಃ ಬಹಿ 

ರ್ನಿರಸ್ಯ ಕೋಷ್ಠಾಗ್ದಿಂ ಜ್ವ ರದಾಃ ಸ್ಕು ರಸಾನುಗಾಃ ನರೆ ಹರಾ 

ನಾರ, ರ ದುರ್ವಿಕಾರಗಳಿಂದ ಪ ಇಚಕಾಗ್ಮಿ ಜ್ ಡುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಹಾರವು 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಚನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಆ ಅವೂರ್ಯವಾಗಿ ಪಾಚಿತವಾದ ಆಹಾರ 

ಅಥ ಪಾಚಕಸ್ಹಾನದಿಂದ ಜೊರಬಿದ್ದು ಶರೀರಾದ ಂತವೂ ರನವಾಹಿನಿ 

ರಕ್ತವಾಹಿನಿಗಳೆ ಮೂಲಕ ವರಿಚಲಿ ನ ದು. ತ ಅವಕ್ತ ರಸದಿಂದ 

ಕರೀರಕ್ಲೆ ಅವಾಯೆವಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರಾದ್ಯಂತೆವೂ ಪನರಿಸಿರುವ ಆ 

ಜಪಕ್ತರಸೆನನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲು Ch gn ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಲ್ಲ ik ಅಗ್ವಿಯನ್ನು 
ಹ ಡ್ 

ರ 

ೀಲ್ರಂಡೆ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಅಭಿವಾ ನಯವು, ಜ್ವರದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 

ವಕಿಯಕಾಪ್ಪ ಕ್ರಮವಾವುದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೌಕನ್ನು ಕೆಡಹುವುದು; ವ 

ಅಗಾಗ ಜ್ವರದಿಂದೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವರಿಗೂ. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉವಾಯೆ 

ವನ್ನು ಸಃ ವದ: ಎಂದರೆ ಬಹುತೆರ ಜ್ವರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರಮಾರ್ಗದ 

ದೊವಣನಮೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಜ್ವರ ಬಂದೊಡನೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ 

ಜೇಕಾಡೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದರೆ, ಆಹಾರಮಾರ್ಲ "_ ನೂಚೆಕಾಂಗ - ಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ 

ಯನ್ನು ಕೊಡುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಹಸಿವೂ ಇಲವಾಗಿರು 

ಪುದು, ಬಾಯಿರುಚಿಯೂ ಕಟ ಪಿರುವುದು.. ಅವೆರಡೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಪ 



ವಾಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ ರಿಂದಲೇ, ಜಗತ್ತಿಸ 
ಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲ ಪಿತೃಗಳಾದ ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು, “ಲಂಘನೇ; 
ಕ್ಷಯಂ ನೀತೀ ದೋಷೇ ಸಂಧು ಸ್ರತ ನಲೆ! ವಿಜರತ್ವಂ ಲಘುತ್ತಂ ಚ ಕ್ಷುಚ್ಛ್ಟೆ 
ವಾಸ್ಕೊ ೀಪಜಾಯತಶೇ] ತಾ ನ JB ಮೊದಲು ಬಂಘನವನ್ನು 

ಮಾಡಿದರೆ ವಾಚಕಾಂಗಗಳೊಳಗಿನ ಮತ್ತು, ರಸವಾಹಿನಿ ರಕ್ಕವಾಜನಿ ಗಳೊ 

ಗಿನ ಆ ಜ್ವರವೂ ಇಳಿಯುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಹಜವಾದೆ ಹಸಿವೂ ಹುಟ 
ತಬ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಛಿ 

ಟು ಗಿಂದ್ಧ. ಬಂಡ ಜ್ವರವು ಗಃ ನ್ತರೂಪವನ್ನು ತಾಳದಂತೆ ತಃ 

ಯಲು, ಮತ್ತು ಇದ್ದ ಜ್ವರವನ್ನು ಇಳಿಸಲು, ಮೆತ್ತು ಆಗಾಗ ಬರುತಿ,ರುನ 
ಜ್ವರವನ್ನು ಒಾರದಂತೆ ಮಾಡಲು ಕೆಳಗಿನ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. 

೧. ಜ್ವರ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿದೊಡನ್ಕೆ ಅಧವಾ ae 
ಬಂಜೊಡೆನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಚನ್ನಾಗಿ ಹಸಿವ 
ತೋರುವ ತನಕ ಉಪವಾಸದಿಂದಲೇ ಇರುವುದು ಒಳಿತು. ಆಹಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ದಾಗ, ಕಾಯ್ದಾರಿದ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 

೨. ಮೆಲನಿಸರ್ಜನನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿರದಿದ್ದರೆ ಬಸಿ - ಎನಿಮಾ - 
ಮೂಲಕ ಬೆಚ್ಚೆಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅದ 
ರಿಂದ ತಲೆನೋವು ಸಂಕಟಗಳು ನಿವಾರಣವಾಗುವುವು. 

೩. ಸ್ವೇದನಕ್ರಿಯೆ, ಎಂದರೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಹೊರಸಿನ - ಹಗ್ಗದ 
ಮಂಚದ_ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಒಂದೇಂಡು ಕಂಬಳಿಗಳನ್ನು E ಅ 
ಗಳ ತುದಿಗಳು ನೆಲಕ್ಸ್ ತಗುಲುವಂತೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಮಂಚದ 
ಕೆಳಗೆ, ಕುದಿಯುವ ನೀರಿನ ಒಂದೆರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ರೋಗಿಯ: 
ಚನ್ನಾಗಿ ಬಿವರಿದ ತರುವಾಯ ಮೈ ಒರೆಸಿ ಬೇರಿ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚಗೆ 
ಹೊದಿಸಿ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. ಸ್ವೇದನಕ್ತಿಯೆ ನದೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಸಿ ಬಿಸ 
ನೀರನ್ನು ಚೀಪಿ ಚೀಪು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೆವರು ಬರಲು ಸಹಾಂಯಕವಾಗುವು 
ದಲ್ಲದ, ತಡೆದಿದ್ದ ಮೂತ್ರಗಳ ವಿಮೋಚನೆಗೂ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. 
ಜ್ವರದ ನ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೆ ಕದನಕ್ಕೆ ಯೆ ಚಿತ್ತಸ್ಯ ರಸವಾಖ ಫಿ ರಕ್ತ 
ಆ A ಜರಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದ ವಿಷವು _ಹೊರನೂ *ಬ್ಬಟ್ಟು 
ಮೈಯುರ್ಕಿ, ಸಂಕಟ್ಕ ತಲೆನೋವು, ಮ್ಛೈ ಕ್ಸ hod ತಬೆ; ನ ಸಃ 
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ಹಾರವಾಗುವುವು. 

೪, ಬ್ವರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ನಿರಾಹಾರ ಮಾಡೆಲಾರದವರು 

ಮೋಸುಂಚೆ, ಕಿತ್ತಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣುಗಳೆ ರಸವನ್ನು ಜ್ವರ ಇಳಿಯುವೆ 

ವರೆಗೆ ದಿನಾಲು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಂಣಿನ ರಸಗಳು 

ಪೌಷಸ್ಟಿಕವಾಗಿಯೂ ಮಲ ಮೂತ್ರ ನಿಃಸರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಸಕವಾಗಿಯೂ ಉಪ 

ಯು ಕ್ಕವಾಗುವುವು. 

೫. ಜ್ವರಹರವಾದ ಸುಲಭ ಕಷಾಯ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ. 

೨ಛವತ್ಟಿ (ಗೌತೀ ಜಹಾ: lemon-gress) ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ 

ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬೆವರತಿ 

ಬರುವುದು; ಜ್ವರವೇಗವು ತಗ್ಗುವುದು; ಸೆಂಕಟಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮೈನೋವು 

ಶಡಿಮೆಯಾಗುವುವು. ರುಚಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾದರೆ, ಅದು ಕುದಿಯುತ್ತಿರು 

ವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಮಧುರ (ಜೇಷ್ಠಮಧು), ಒಣದ್ರಾಕ್ತೆ, ಮೆಣಸು (ಕಾಳೆ 

ಮಣಸು)ಗಳನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು. 
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ಮೊದಲನೇ ನಲ, ರಾತ್ರಿ ಸೇವಿಸಿದ ದೋನೆ ಮತ್ತು ಶೆಂಗಿನಹಾಲಿನ 

ಮಿಶ ಇವೆಲ್ಲ ವಾಂತಿಯಾಯಿತು. ಏನೋ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದೆಂದು 

ಎಲರೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವು. ಆದರೆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ 

ನರಳ. ಪನ ಹೊಟ್ಟೆ ಚ್ಛಯಲ್ಲಿ ಭನ ಚಾಸ್ಯ ಮಾ ಹ 

೨ 

ಬಜ ಭೀಕರ. ಕಯ ಅಸ್ಟೆ € ಹೋಯಿತು. 1121 ನ ತಂದೆ ಚಾ 

ಮ ಇೌಯಿಯೆ ಗ ಕಯ ಸಿವೈೈಯನ್ನು 

ಅದ ಯನ್ನು ಜೇ ನ ನೆಕ್ಕೆಸಿದ ಕ ಟಿಯ ಅನಂತರ 

ಜಃ 1 ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಫ he ೨೦ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಾಂತಿ 

ನೆಯ ಅಜ್ಜಿ ಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಓಮವನ್ನು ಮುಕ್ಚಿಸಿ 

ಗೆ ಅಡುಗೆಯ ನೋಡಾ ಹಾಕಿ ಬೀಪಿಸಿದ ದ್ಹಾಯಿತು. 

ಹಸಿಶುಂಠಿಯ ರಸವನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನೆಶ್ಪಿಸಿಯಾಯಿತು. 

ಯ ಯಾವ ಮುದ್ದಿ ವಿಂದಲೂ ವಾಂತಿಯು ನೋಲುವ ಚಿಕ್ಕು 

ತೋರಲಿಲ್ಲ. ವೃತಿಯೊಂದು ಉಪಾಯವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಗಂಟಿಯೊಳಗಾಗಿ 
ಬಾಂಗಿ ಬಾ ಕ ರ rib ಮಗು 

ತೀವ್ರವಾಗಿ ಯ ಸ್ಥ ತು ಜಾ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿ ರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ 
ಕಂಗೆಟ್ಟರು. ನನಗೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು 

ಸಾಕ್ಷ ಡಿಗಿಲುಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ನಾಲ್ಬು ನಾಲು ವರ್ಷ ವ್ಳ ದ್ಯವನ್ನು ಓದಿ 



ವಾಂತಿ ೩೫ 

ಎಲ ಎಲಿ ಬ್ಲ ಎಪಿ ಬಂದೆ ನನಗೆ ನಿನು ಮಾಡಲೂ ತೋಚದಾಯಿತು. ಸುಬ್ಬೆವದಿಂದ ನನಗೆ ಚಿ 

ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಶಕೇಳಿಕೊಳ ಲಿ ವಾದರೂ, ಭವತು ಯಾರಾದರೂ ನ 

ಭಡೆಗೆ ಕುತೂಹಲದಿಂದೆ EM ನಾನು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ತಲೆ ತಗ್ಗಿನು 

ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕ ಪಳ್ಳಿ ಯಃ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಯಜ ಟೈ ಮೈಲಿ ಲಿನವರೆಗೆ ಸರ ಜ್ 

ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೆಲೇಬೇಕೆಂದು ನಾನೇ ನನ್ನ ನೆನಪು 

ಮತ್ತು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಭಂಡಾರವನ್ನ್ಲ. 

ಸುದೈವದಿಂದ ಹುಡುಗನ ಒಂದು ಲಕ ಕೆ 

ಅವನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ ಹ ಹಾಗೆ ಆಗುವುದಿಂದು ಮೇಲಿಂದ ಜೆ ತೊಳ 

ತ್ತಿದ್ದ... ಬಹುಶಃ ಜಂತುಹುಳು ಬಂದು ಕರುಳಿನಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ 

ಸೇರಿರಬಹುಜೆಂದೂ ಅದರ ಕಚ್ಚಾಟನೇ ಚುಚ್ಚಿ ದಂತೆ ಫಿಸುತ್ತಿ, PRS 

ನನ್ನ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಮಿದುಳಿಗೆ ಹೊಳೆಯಿತು. ಆ ಹುಳುವನ್ನು ಹೊರಗೆ 

ಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಏನಾದರೂ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ನಾನೇ ಮುಂದಾದೆ. ಒಂದು 

ದೊಡ್ಡ ಲೋಟದ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉದ್ದರಣೆಯಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು 

ಕರಗಿಸಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕುಡಿಯಲು ಹೇಳಿಜಿ? ಒಂದು ನ ದಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಹಿಂದಕ್ಕಾಯಿತು. ಇನ್ನೆರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕ ಅರ್ಧೆ 
ಲೋಟವೂ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗೇಣು ಉದ್ದದ 

ಒಂದು ಜಂತುವೂ ಈಚೆಗೆ ಬಂದುದನ್ನು ನೋಡಿ ನನ್ನ್ನ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಮೇರೆಯೇ 

ಇಲ್ಲದಂತಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಎಜಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಸೇಕಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ 

ಹುಡುಗನಿಗೆ ಜೆಳೆಗಿನವರೆಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬಂತು. 

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಬೇಕೆಂತಲೇ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ವೆ. 

ಸನ್ನ ವ್ಳೈ ದ್ಯಜೀವನದೊಳಗಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಅನುಭವವದು. ಇನ್ನೊಂದು 

ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ಕೆಂದಾದರೂ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಔಷಧಾ 
ಲಯಗಳೂ ವೈದ್ಯರೂ ಬಹು ದೂರದವರೆಗೆ ಸಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ “ಕೊಂಚ ಬುದ್ಧಿ 

ಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಂತಹ ಚಮತ್ಪಾರಿಕ ಗುಣ ಸಿಕ್ಬುವು ಜಿಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ವಾಂತಿಯ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ 

ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳುವಾ. 

ಕಾರಣ; ವಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ವಾಂತಿಗೆ ಬಹುತರವಾಗಿ 



ಶ್ರ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಥಿ ವಿತೆ ವಿಕಾರ, ವಿಷ್ಕ ಜಂತು, ಮಿದುಳಿಗೆ ಅಘಾತ (ಇದರಲ್ಲಿ ಮನೋ 
ಶಾರಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ ) ಮುಂತಾದುವುಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಿಂದ 

5 ಜೀರ್ಣಿಸಲು ಆರಂಭವಾಗದಿದ್ದರೆ ಅಧವಾ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ 

ಶದೆದುನಿಂತರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಯಸೃತ್ (ಲಿವರ್) 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲನಮಾಡೆದೆ ತಲೆತಿರುಗು, ಬಾಯಿಕಹಿ, ಮ ಲಕ್ಷ 

ಗಳಾಗಿ ಕಹಿಯಾದ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಜರರದಲ್ಲಿ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ 

ರಸವು ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆಂತ ಹೆಚ್ಛಾಗಿ ನೃವಿಸಿದರೆ ಹುಳಿವಾಂತಿಯಾಗು 

ಆಮ್ಲಪಿತ್ತದ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ಯೇಕನಾಗಿ ಬರೆಯು 

ತ್ತೇನೆ.) ಆಹಾರದ ಸಂಗಡ ಪ್ರಾಣಿಜ, ಸನ್ಯಜ,್ಯ ಅಧವಾ ಖನಿಜ ವಿಷಗಳು 

ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸೇರಿದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಳುಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಂತಿ 
ಯಾಗುವುದು ಜಂತುಗಳ ಉಪದ್ರವದಿಂದ. ಯಾವುದಾಪಕೊಂದು ಸಂಗತಿ 

ಯಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಹೇಸಿ ಕೆಯೆನಿಸಿದಸಿ, ಅಥವಾ ಆಘಾತಗಳಿಂದ 

ಮಿದುಳಿಗೆ ವೆಟ್ಟು ತಾಗಿದರೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು. 

ಮೇಲಿನ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಿದಾನಿಸಿ ಆಯಾ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ 

ಚಿಕಿತೆ, ನಡೆನುವುದು ವೈೆಜ್ನ ಗ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಿ, ಭು ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 
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ದೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿನಬೇಕ ಕಾದ ಉಪಾಯಗಳೆನ ಷ್ಟ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ವಾಂತಿಯ ಯಾನ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆಗಲಿ, ಅದು 
ಪ್ರಾರಂಭವಾದೊಡೆನೆ ನಿಂಬೆರಸ ೧ ಚಮ್ಚಾ, ಜೇನು ೧ ಚಮ್ಮಾ ಬೆರಸಿ 

ಮೂಗಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸುಗಂಧಪಷ ಹನ್ನುವ ನವನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕು. 
ಮೇಲಿನ ಉನಾಯೆದಿಂದ ವಾಂತಿಯು ನಿಲ್ಲದೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಆಗಲಾರಂ- 

ಭಿಸಿದರಿ ಹಸಿಶುಂಠಿ ರನ ೧ ಚಮ್ಚಾ, ರಿಂಬೆರನೆ ೧ ಚಮ್ಚಾ ಜೇನು ೧ 
ಜಮ್ಮಾ, ನ್ವಂಧವಲವಣ ೨ ಗುಂಜಾ, ಸ ನೀರು ಅರ್ಧ ಕೋಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ (ಹೈನಾ) ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 
ಹದಿನ್ಫೈದು ಸನ ಸ. ಒಂದೊಂದು ಚಮ್ಚಾ ಚೇ ತತ್ತ ಮೇಲಿನ 
ವನ್ನು “ಗಳೆಲ್ಲ ಲ್ಲವೂ ಸಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ, ಸಿಕ್ಕಷ್ಟೇ ವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು 
ಶಕ್ತೆಮ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಜೀಕು. 

ಒಮ ಕಾಲು ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಕಾಲು ತೊಲೆ ಜಜ್ಜಿ ಕಷಾಯ 

ಚೀಪಿನಬೇಕು. ಮತ್ತು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಲಗಿಸಿ ಕಣ್ಣು ಹ ಹೇಳಬೇಕು. 



ವಾಂತಿ ಶಪ 

ಮಾಡಿ, ೧೫ ಫಿಮಿಷಕ್ಟೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದೇ ಚಮ್ಚಾ ಘಿ ಧೇ. ಇಪಷ 

ಅಧವಾ ಜಂತುಗಳಿಂದ ಇಂತಿಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ, 
ಇ ಮಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನೀರು ಕುಡಿಸಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಸಿ, 

ನಂತರ ಮೇಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಎದೆಗೆ ನೇಕ ಕೊಡುವುದರಿಂದ 
ಟಾ ಸೆ ಪ 

ಆ 

ಆ ಲ್ಲ ಮ್ 
892 CAR ತಣ್ಣೀರಿ ಜ್ ತ ೨ಸಿದೆ ನುಣ್ಣಗಿನ ವ ಈಸ ಮಣ್ಣಿನ ಮಖೆ ಯಷ್ಟು ದಟ್ಟ ವಾಗಿ 

ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಕಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಓಕರಿಕೆಯು ತಗ್ಗುವುದು. 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಘೋರವಾದ ಅಶಕ್ತಿ ಕಂಡುಬಂದಕ್ಕೆ ವಾಂತಿಯ 

ತಂಬಿಗೆಗಟ್ಟಿ. ಆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ತಡಮಾಡದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ದೂರದಿಂ 

ಲಾದರೂ 'ಕೂಡ € ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕರೆಸಬೇಕು. 



ಕಯರೋಗ 

ಪೆಯೆರೋಗದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾವೆಧಿ ಜನರು 

ವೀಡಿತೆರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಸಹಸ್ರಾವಧಿ ಜನರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, “ನಿನಗೆ 

ಪೆಯರೋಗವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ರೋಗಿಯು ಕೈ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಳೆದು 

ಕೊಳ್ಳುವನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬಾಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಯ ನಿಟ್ಟು ಸಿರಿನಲ್ಲಿ ತಳ್ಳ ಲಾರಂಭಿ- 

ಸುವನು. ಮತ್ತೆ ನಿರಾಸೆ ಕಿಟ್ಟು ಸಿರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಇನ್ನೂ ವಿಷಮ 

ಗೊಳಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಕಯರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಶುಂಬ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ 

ಕ್ಷಯರೋಗ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ “ಟಿ. ಬಿ? ಎಂಬ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚು ರೂಢ 

ವಾಗುತ್ತಲಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗರು ಸಹೆ ಆ ಶಬ್ದವನ್ನೇ ಬಳಸಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಆದರೆ ಆ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಜನಶೆಯು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೆ 

ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ 
ವಾಗುವುದೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವೆರಡರ ನಿಜಾರ್ಥವನ್ನು 
ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾ. 

“ಟ್ರಿ. ಬಿ.* ಎಂದರೇನು?: ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ "ಟು ಬರ್ 
ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಟ.ಬಿ. ಎಂದರೆ ಟ್ಯುಬರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್, 
ಎಂದರೆ ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವೆ ಕ್ರಿಮಿ (ರೋಗಾಣು) ಎಂದರ್ಧ. ಆ 
ರೋಗಾಣುವಿನಿಂದಲೇ ಕ್ಷಯೆರೋಗವಾಗುವುದೆಂದು. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯ 
ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಅಥವಾ ಜಾಗತಿಕ 
ನಯ ಪರಿಹಾರಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಷಯಜನಕ ಕ್ರಿಮಿಯ ನಾಶವನ್ನು ಗುರಿ 

ಯಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಿಗಳು ಯೋಚಿಸತಕ್ಕ ಒಂದಂಶವಿದೆ. ಆ ರೋಗಾಣುವು 
ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರೂ ಕಯರೋಗದ ಉಪದ್ರವಗಳಾಗದ ಸಹಸ್ರಾರು 
ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷಯರೋಗದ ಉಪದ್ರವಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದ ರೋಗಿ 

ರ್ಟ” 

4 t 



ನೆಯರೋಗ ೩೯ 

ಗಳಲ್ಲಿ, ಓ. ಬಿ. ರೋಗಾಣುಗಳು ಗೋಚರನಾಗದಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನೆರಿ 
ಲ ಗಿಗಾ fe) 3 ಅಲ್ಲೆ ಎಲೆ ಖಾಸ ಸಾ ಧಾಳಿ 

ದ್ಹಾರೆ- ಪ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿ ವೈದ್ಯಬಂಧುಗಳೊಬ್ಬರು 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ೪೦೦ ರೋಗಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆಡಹಿ 

ಡಾಕ್ಟರುಗೆಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಓ. ಬಿ. ಕ್ರಿಮಿಗಳ ವಿಷ 

ದಿಂದ ಕಯದ ಉಪದೃವಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವುದೆಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ, ಕಯ 

ಶೋಗಿಗಳನೇಕರ ರಕ್ತ, ಗ್ರಂಧಿ ಮತ್ತು ಕಸಾದಿ ವಿನರ್ದ ನೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಮಿಗಳು 

ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವುವೆಂಬುದನ್ನಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಲೇಜೇಕಾದರೂ, 

ಆ ರೋಗಾಣುಗಳು ಮಾತ್ರವೇ ಕ್ಷಯದ ಉತ್ಪಾದಕಗಳಲ್ಲವೆಂದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗು 
ವದು ಈ ನಮನ್ನೆಯೆ ಇನ್ನೊಂಡು ಮುಖವನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದವು 

ಲಾರಂಭಿಸಿ, ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮನುವ್ಯನು ಕ್ಲಯಿಸುವನೆಂದು ಆಯುರ್- 
ವೇದೀಯ ಫಿದಾನತಾಸ್ರವು ಕ್ಷಯರೋಗದ ಸಂಪ್ರಾಧಿ (ವೆಢಾಲಜಿ)ಯಲ್ಲಿ 
ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಧಾತ್ ಮೊದಲು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಧಾತುವು 

ಹುರ್ಚಲವಾಗದೆ ಕ್ಷಯರೋಗವು ಅಂಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲವೆಂದು ಆಯುರ್ 

"ಸಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಕೃಯರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದ 
ಧಾತುದೌರ್ಬಲ್ಯವು “*ನೀಗೆರೋ ಢಾತ್ ಶ್ಷಯಾಚಜ್ಞೆ 

ಲೆ 

ಮಾಶನಾತ್? -ಎಂದರೆ ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿ ವೇಗಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ 

ರ್ಜಿನೆದಿರುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಧಾತುಗಳು ಕಯಿಸು 
ವುಮ, ಅಶಿಯಾದ ದುಡಿಮೆ, ವಿಷಮಾಹಾರ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಗುವುದೆಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಧಾತುದೌರ್ಬಲ್ಯ 

ವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಷಯದ ಕ್ರಿಮಿಗಳು ದಾಳಿಯಿಡಲು ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು. 

ಇಗ ಈ ವ್ರ ಕೆ 
ಕ್ಲ ಯರೋಗ ನಿರೋಧ 

ಬಿ. ಸಿ. ಜಿ. ಕ್ಷಯಠಿಕೋಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 

ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೆದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ರಬಲವಾಗಿರುವ ಕ್ಷಯ 
ಹೈ 

ರೋಗದ ರಿರೋಧ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರೆ ವಿವೇಚನೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. 
i ಗ 

ಫಿ 
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ಕ್ಷಯರೋಗ ನಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ, ಎಂದರೆ ಕ್ಲೆಯವೊ ಬಾರೆದಂತೆ ಮಾಡುವ 
ಉಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ತುಂಬ 
ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಪ್ರಜಾರಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ 
ವ್ಯಾತ್ಸಿವೀಠನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳೆಲೇಜೀಕ 

ಜಿ 

a 

ತಿ ಖಿ 

“ಲ ae) [ ೭ 8 ಕ್ Cs ಕ್ಕ ಛೀ ಈ £L Cs ಟಿ BU ಕಯನಿರೋಧ 
ದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ.ಯು ಆದರ್ಶವಾದ ಉನಾಯೆವೋ ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ. ಎಂದರೇನು ಎಂಬುದೆನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 
ಹೇಳಬೇಕು. ಕ್ಷಯದ ರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಕ್ಷಯರೋಗವಾಗುವುದಿಂದು 
ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ ನಿಗಳು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವೆ 
ರೋಗಾಣುಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿ ಮನುವ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಅವು 
ರೋಗವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ವಿರುದ 
ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡುವುದು. ತತ್ಸರಿಣಾಮವಾಗ್ಯಿ 
ಮುಂಡೆ ಸಬಲವಾದ ಕಯರೋಗಾಣುಗಳ ವ್ರವೇಶಿಸಿದರೂ ಅವನ್ನು 
ಸೋಲಿಸಲು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರವು ಹಿಂದಿನ ಹೋರಾಟದ ಅನುಭವದಿಂದ 
ಸಮರ್ಥವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿ.ಸಿ.ಜಿ.ಯು, ಅರ್ಧಾತ್ ನರಯದ 
ಮರ್ಜಲಾಣುಗಳ ದಾಕು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರಕ್ಟೆ ಕ್ಷಯವು 
ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬಿ.ಸಿ ಜಿ.ಯ ತಾತ್ರರ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆದರ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷಯಥಿರೋಧಕ್ರಮವು ಆದರ್ಶವಾದುಡೇ? - ಎಂಬು 
ದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಯೋಚಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿ 
ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೂಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಜಗತ್ತಿನ ಬೇಕಿ ಜೇರೆ ಆಸ್ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ರೋಗಿಗಳ ಮತ್ತು ಮೃತರ ಶರೀರಗಳನ್ನು ಜೀರ ಬೇತೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಯು 
ನೋಡಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಆ ರೋಗಿಗಳ ವ್ರಪ್ಪುನಗಳೊಳಗಿನ ಗುರುತುಗಳಿಂದ್ 
ನೂರಕ್ತು ೨೫ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಂದೋ ಒಮ್ಮೆ - ಆ ರೋಗಿಗಳಿಗೇ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ - ಕ್ಷಯೆಕೋಗವಾಗಿತ್ತೆಂದ್ಕೂ ಅದು ತನ್ನಸ್ಟ್ಕ್ರೆ, ಎಂದರೆ 
ರೋಗಿಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶರೀರನತ್ವ (ರೆಜಿಸ್ಟನ್ಸ್) ದಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗಿತ್ತೆಂದೂ 
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ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತೋರಿಕೆಗೆ | ಸ್ವನ್ಟರ ರೂ ಸಬಲರೂ ಆಗಿರುವ ಅನೇಕರಿಗೆ, 

ಅವರಿಗೇ ಅರಿಯದಂತೆ ಕ್ಷಯರೋಗವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಜ್ಞ ಚ 

ಅಭಿವ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕ್ಷಯರೋಗಾಣುಗಳಿಂದ ಶ್ವಾನಕೋಶದ 
ಲವು ಹಾ3 ನಪ್ಪವಾಗಿದ್ದರೂ, ಆ ನ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಉಪದ್ರವ 

ಗಳಾಗಲಿ' ಕಂಡುಬರದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಅಸೇಕ 

ವಾಗಿವೆಯೆಂದು 

ಮೇಲಿನ Fb ಪೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿಯೇ 

ಕಯಾಣುಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯ ುಜೆಯೆಂದು ಸಿದ್ರ ವಾಗುವುದು. 
Kio: 

ಆದ್ದ ರಿಂದ ಕ್ಷಯನಿಕೋಧಕ್ಕೆ ಕಯಾಣುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಿಡುಬು, ಕಾಲರಾ, 
ೀ ೦೬) 

ಪ್ಲೇಗ್, ಧನುರ್ವಾಯು, ಡಿಪ್ತೀರಿಯಾ ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳ ನಿರೋಧಕ್ಕೆ 

ಆಯಾ ರೋಗದ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯೇ? ಅಥವಾ 
೧೧ 

ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳೆ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನೂ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸತ್ವವನ್ನು (ರೆಜಿಸ್ಟನ್ಸ್, ( 

ಅಮು ನಿಟ) ಬೆಳೆಸುವುದು ಸರಿಯೇ? - ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಪ್ರಶ್ಲಿಸು 

ತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ನವು ಸಹ ನಹೆಜನತ್ತವನ್ನು (ನ್ಯಾಚು 

ರಲ್ ರೆಜಿ pe ಬೆಳೆನುವುದೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೆಂದು ಒಪ್ಪುತ್ತ ಡೆ ಆದರೂ ಕ್ಷಯ 

ನಿರೋಧದ ಪ್ರ. ಕ್ಸ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು 

ನೈಸ ಸರ್ಗಿಕ Ker ಸತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಸುವ ಕಡೆಗೆ 

ವಿಶೇಷವಾದ ಆನ್ಪಯನ್ನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

be 

C ಛಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಕ್ಷಯುಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಷಯವನ್ನು ಒರೋಧಕ (ಪ್ರಿವೆಂಟಿವ್) ಮತ್ತು 

ನಿವಾರಕ (ಕ್ಯುರೇಟಿವ್) ಎಂದು ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳು ವುದು ಒಳಿತು. 

ಕೆಯರೋಗವು ಬರದಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಶ್ರಿಮವಾದ 

ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿ ರವಾದ ನಿರೋಧಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಬ್ಬ ಸುವ. ಔವೆಡಗಳಿಗಿಂತ, 

ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವ ರ್ರಮಿಗಳಿಗೂ ಸೋಲದಂತೆ ಸಿ ಸ್ಪಿರವಾದ ಸತ ವುಳ್ಳ ದ ನ್ನಾಗಿ 

ಮಾಡುವ: ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಉತ್ತಮವೂ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ್ದೂ ಆಗಿದೆ ಇಗೆ" 

ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಕ್ಷಯರೋಗೋತ್ಪತ್ತಿಗೆ` 
ಆಸ್ಪದವನ್ನು ಕೊಡುವ, ಅರ್ಥಾತ್ ಶರೀರದ ಸತ್ವವನ್ನು (ರೆಜಿಸ್ಟನ್ಸ್) 
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ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಮಲ ಮೂತ್ರಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಬೇಕು; ಜೆವರು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟಗಳಿಗೆ ತಡೆ 

ಯಾಗದಂತೆ ಆಸನ ವಸ್ರ್ರಧಾರಣಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು; ನಾಡೀತಂತ್ಕು 

ಹೃದಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಬೀಡಿ, ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮದ್ಯಗಳನ್ನು 

ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಸತ್ತಗೆಡಿಸುವ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಕಾರ, 
ಮಸಾಲೆ, ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಳಿಸಜೇಕು. 
ತನು ಮನಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಮಾರಿ ದುಡಿಸಬಾರದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸವ್ಮಧಾತುಗಳ 
ಕೊನೆಯ ನಾರನತ್ವವಾದ ವೀರ್ಯ ಓಜಸ್ಸುಗಳೆನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾಮ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಿತವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕ್ಷಯರೋಗವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರೋಧಿನ 

ಬಹುದೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಕ್ಷಯಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯ 

ಮಾತನ್ನು ಹೇಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕಯವು Re, ಗುಣ 
ಪಡಿಸುವಂತೆಹೆದಲ್ಲ. ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಂಜನವಾದ ನಿದಾನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಗಳು 

ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಮುಂದೆ ಅದು ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೂ ಮಣಿಯದ ಅಸಾಧ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಗೆ 
ಮುಟ್ಟ ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವು 
ಧಾದಕೊಂದನ್ನು, ಕ್ಷಯದ ಸಂಶಯ ತೋರಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ವಾ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ 
ರೋಗವು ಬಲಿಯನುಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ವಾರಗಟ್ಲೆ 
ಸ ಶು ಸಣ್ಣ ಜ್ವರ, ದಣಿವು, ತೂಕ es ಮುಂತಾದ 
ಹಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಕೆಳೆಗಿನ ಚಕಿತೆ ಠಶಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ 

ಕುತ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಏನೂ ಗುಣಾಂಶ ತೋರದಿದ್ದ ರೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ 
ಚಿಕೆತ್ಸೆ ವ್ರಾ ರಂಭಿಸಬೇಕು. 

ಕ್ಷಯಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು: (೧) ಅಮೃ ತಬಳ್ಳಿ, ಆಡುಸೋಗೆ, 
ಜೇಷ್ಠಮಧು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಲು ತೊಲೆ, ನಾಲ್ಕು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು 
ಲೋಟ ಜು ಹಾಲು ನೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ನಾಲ್ಕು 
ವಾಲು ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. (೨) ಅಶ ಗಂಧಾ, ಅಮ್ಭ ಶ್ರ 
ಬಳ್ಳಿ, ನೆ ನೆಲಗುಳ್ಳ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಕಾಲು ತೊಲೆ, ಮೇಲಿನಸ್ಟೆ ಚಾ 
ಸೀರುಗಳೆನ್ನು ಸೇಸಿ” ಕುದಿಸಿ ಅಸ್ಟೇ ಸ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 
(೩), ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ನೆಲ್ಲಜೆಟ್ಟು ಮತ್ತು, ಹಿಸ್ಸಲಿಯನ್ನು ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ 
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ದಂತೆಯೇ ಸಿದ್ದೆವೆಡಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. (೪) ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ ಲಿ, ಮೆಣಸು, 

ಜೇಷ್ಠಮಧು, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ" ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

(೫) ಅಶ್ವಗಂಧಾ, ಖರ್ಜೂರ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿ 

ಯೊಂದನ್ನೂ ಎರಡು ತೊಲೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಆರು 

ಲೋಟ ವೀರು ೨ ಲೋಟ ಆಡಿನ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ೨ ಲೋಟಕ್ಕೆ 

ಇಳಿಸಿ ಸೋಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ೨ ಲೋಟ ಆಡಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ, ತುಪ್ಪ 

ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಾಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ೩ ಸಲ ಅರ್ಧ ಲೋಟ 

ಬಿಸಿಯಾದ ಆಡಿನ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ೨ ಚಮ್ಚಾ ಸೇರಿಸಿ 
ಹುಡಿಯಬೇಕು. 

ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಷಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾದ ಚ್ಯವನಪ ಪ್ರಾಶಾವ 

ಲೇಹ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಕ್ಷಯದ ವ ವ್ರಾಧಮಿಕಾವಸ್ಥೆ ಯೆಲ್ಲಿಯೇ ದಿನಾಲು ಎರಡು 

ಮೂರು ಸಲ, Mo ಸ ತೊಲೆಯೆಂತೆೆ, ಊಟ ಹಾಲಿಕೊಡನೆ ಸೇವಿಸಿದುದೆ 

ರಿಂದ ಗುಣವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಇವೆ. 

ಕ x ¥ ೫ 
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“ಇಷ್ಟಂ ಇಷ್ಟೈಃ ಸಹ ಅಶ್ಲೀಯಾತ್?.- ಎಂದರೆ, "ಇಸ್ಟರೊಡ 

ಗೂಡಿ ಇಷ್ಟವೆನಿಸಿದುದನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು” ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು 

ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ "ಇಷ್ಟ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಹಿತಕರವೆಂದೂ ರುಚಿಕರವೆಂದೂ 

ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರ ಅವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾದುವು 

ಗಳಲ್ಲವೆಂದು ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಅರ್ಧಾತ್ ಹಿತಕರವಾದುದೇ ರುಚಿ 

ಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆಂಡು ಅದರ ಅಭಿವ್ರಾಯ. ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯನು ನ್ಸೈಸರ್ಗಿಕ 

ವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಹಿತಕರವಾದ ಆಹಾರಪಾನೀಯ 

ಗಳೆಲ್ಲಿ ರುಚಿಯೆನಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ನ್ರಾಣಿಗಳು, ತಮಗೆ ಅಹಿತಕರ 
ವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಮಾನವನು ವ್ರಕೃತಿದೂರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಜತಕರವಾದುದ 

ರಲ್ಲಿಯೂ ರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೂಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಂಟುವ ಅರುಚಿ 

ರೋಗವು ಅವನಿಗೆ ಹಿತಕರವೇ ಅಹಿತಕರವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಹೇಳು 

ವುದು ಕಠಿಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಊಟದಲ್ಲಿ ಅರುಚಿ ತೋರಿಬಂದಾಗ, ಒಮ್ಮೈಜೇ 

ಬಾಯಿರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹ ಔಷಧಗಳನ್ನು ನುಂಗಿನುವುದು ಹುಚ್ಚುತನ 

ವಾದೀತು. ಏಕೆಂದರೆ ದೀರ್ಥಕಾಲದತನಕ ಅಹಿತಕರವಾದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನ 

ರುಚಿರುಚಿಯಾಗಿಸಿ ಹೊಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ತುರುಕುತ್ತಿರುವ ಮನುಷ್ಯರ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ 
ಪ್ರಕೃತಿಯು ಅರುಚಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅರುಚಿರೋಗವೆಂದರ್ಕೆ *ಪ್ರಶ್ರಿಪ್ರೆಂತು ಮುಖೇಚಾನ್ನ೦ ಜಂಶೋ 
ರ್ನಸ್ವದಶೇ?.. ಊಟದ ಮೇಲೆ ಆಕೆಯಿದ್ದರೂ (ಹಸಿವು ಎನಿಸಿದರೂ), ಅನ 
(ಆಹಾರ)ನೆನ್ನು ನಾಲಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ರುಚಿಸಡಿ ಬೇಡವೆನಿಸು 
ವುಡು. ನಾಲಗೆಯಲ್ಲಿ ಅರುಚಿರೋಗವುಂಟಾಗಲು, "ದೋಷ್ಟಃ ಪೃಥಕ್, 
ಸಹಿತೈಃ ಚಿತ್ತ ನಿಷರ್ಯಯಾಚ್ಚ3-. ವಾತ್ಕ ಪಿತ್ತ, ಕಫ್ಕ ತ್ರಿದೋಷ, ಚಿತ್ತ 
ವಿಪರ್ಯಯ, ಎಂಬ ಐದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಕಾರಣವಿರುತ ದೆಂದು 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ” 
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ಶರೀರಜೊಳಗಿನ ನಾಡೀತೆಂತುಗಳು (ನರಮಂಡಲ) ಅತಿಯಾದ ಚಹಾ, 

ಕಾಫಿ, ಮದ್ಯ, ಗಾಂಜಾಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ದವಾಗಿ ರುಚಿಗ್ರಾ ಹಿ 

ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ ರುಚಿಗೇಡನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಾತ 

ಹೋಷದ ಅರುಚಿಯೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕರುಳಿನೊಳೆಗಿನ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ 

ದುರ್ವಾಯುಜನ್ಯ (ಗ್ಯಾಸ್) ಅರುಚಿಯೂ ವಾತವರ್ಗಕ್ಟೇ ಸೇರಿದುದು. 

ವಾತದ ಅರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಎದೆನೋವೂ ಇರುವುದೆಂದು ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಪಾಚಕಾಗ್ಲಿಯು (ವಾಚಕ ರಸಗಳು) ವಾಚಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನವ್ರಮಾಣ 

ದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿನಜೆ ವಿಲೋಮಿಯಾಗಿ (ದಾರಿಗೆಟ್ಟ) ಊರ್ಥ್ವಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡೆ 

ಲಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಪಿತ್ತದೋಷದ ಅರುಚಿಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಬಾಯಿಯು ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಎದೆಯುರಿ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬವಳಿ ಬರು 
ವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ, ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೂ ಬಾಯಿ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪಾಗಿ 

ಇರುವುದು, ತಲೆ ಭಾರ, ಜೊಲ್ಲು ಸೋರುವುದು, ನಾಲಗೆ ಅಂಬಾಗಿರು 

ವುಮ, ಮೈಯಲ್ಲಿ ನವೆ, ಹಸಿವೇ ಆಗದಿರುವುದು, ಇವು ಕಫದೋಷದ 
ಅರುಜಿಯ ಚಿಹ್ನೆಗಳು. 

ಬಾಯಿಯು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ವಿಧದ ಅಸಹ್ಯ ರುಚಿ 

ಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದು ನಾಲಗೆಯ ಬಂಣಗೆಡುವುದು, ವಿಶೇಷವಾದ ಹೃದ 

ಯದ ಫಥಿತ್ರಾಣದಿಂದೊಡಗೂಡಿದುದು ಶ್ರಿಮೋಷದ ಅರುಚಿ. 
“ಶೋಕ ಭಯಾತಿ ಲೋಭಕ್ರೋಧೈಃ ಮನೋಘಾತನ ಗಂಧ 

ರೂಪೈ8?.. ಎಂದರೆ ಶೋಕ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಸಿಕೆಯನ್ನು 

ತರುವ ಗಂಧ ರೂಸ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಅರುಚಿಯೆನ್ನು ಚಿತ್ತ 

ಏಪೆರ್ಯಯದ ಅರುಚಯೆಂದು ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ, ಅರುಚಿಗೆ ಐದು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಅನೇಕ ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾಲಗೆ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಅರುಚಿ ರೋಗಿ 

ಗಳು, ತಮ್ಮ ಅರುಚಿಗೆ ಆ ಐದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಆ 

ಐದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅರುಚಿರೋಗವು ಯಾವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ 
ನಕ್ಕರೆ ಜೆಲ್ಲ, ಕಾರ, ಮಸಾಲೆಗಳ ಕೃತ್ರಿಮೆತೆಯಿಂದ ನಾಲಗೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 



ರುಚಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತುರುಕುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದು 

ಅಪಾಯಕರವಾಗಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳೆಗೆ ಅರುಚಿರೋಗದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 
ಪ್ರಕಾರಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಅರುಚಿಯ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದ 

ಕಂತೆ ಮೊದಲು, ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅದೆಂದಕೆ 
ವಾತಾದಿ ದೋಷಗಳಿಂದ. ಅಧವಾ ಶೋಕ ಭಯ ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳಿಂದ 

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ವಿಷವನ್ನು ನಾಲಗೆಯ ರುಚಿಗ್ರಾಹಿ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳ 
ಮುಖದಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಲಗೆಯು 
ಕೆಬ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, "ಗೆಂಡೊಸಂ ಕಾರಯೇತ್ ಪೂರ್ವಂ ಪೆಶ್ಚಾ 

ದೌಷಧ ಸೇನನನಕ್? - ಎಂದರ ಮೊದಲು ಗಂಡೂಷದ ಕಷಾಯಾದಿಗಳಿಂದ 

ಬಾಯಿ ಮುಕ್ತುಳಿನುವ ಮೂಲಕ ನಾಲಗೆಯ ಸ್ತೋತಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು, 

ಅನಂತರ ಔಷಧ ಸೇವನ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು "ವೈದ್ಯಸಾರ ಸಂಗ್ರಹ” ಹೇಳು 

ತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೋಷಜನ್ಯ ವಿಷಗಳು ನಾಲಗೆಯ ಸ್ರೋಶಸ್ಸುಗಳಿಂದ 

ಹೊರನೂಕಲ್ಪಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೋಷಗಳು ಸ್ವಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲೂ ಅನುಕೂಲ 

ವಾಗುವುದು. 

ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳು: ಉಪ್ಪು, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ 
ಇವುಗಳನ್ನು ವಾತದ ಅರುಚಿಯೆಲ್ಲಿ; ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಏಲಕ್ಸಿ, ಲಾಮಂಚ, ಚಂದನ 
ಗಳನ್ನು ಪಿತ್ತದ ಅರುಚಿಯಲ್ಲಿ; ಅಳಲೆಕಾಯಿ, ಯವಕ್ಷಾರ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು 

ಗಳನ್ನು ಕಫ ದ ಅರುಚಿಯಲ್ಲಿ: ಹಸಿ ಶುಂಠಿರಸ್ಕ ದಾಳಿಂಬೆ, `ಜೇರಿಗೆಗಳನ್ನು 
ತ್ರಿದೋಷದ ಅರುಚಿಯಲ್ಲಿ; ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಯುಳಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 
ಮೇಲಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಅಧವಾ 
ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಫುಳಿಸಬೇಕು. 

ವಾತದ ಅರುಚಿಗೆ ಮುದ್ದು: ಹಿಪ್ಪಲಿ, ವಾಯುವಿಡಂಗ, ಯವಕ್ಕಾರ, 
ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಿಂಗ್ಳು ಸೈಂಧವಲವಣ, ಟಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಕಷಾಯ 
ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ಪಿತ್ತದ ಅರುಚೆಗೆ: ಕಟುಕರೋಹಿಣೆ ಎಂಬ ಬೇರನ್ನು ತುಂಡು 
ಮಾಡಿ ತುಪ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ 
ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಶುಂಠಿ, ಜೇನು, ನಿಂಬೇರಸವನ್ನು ಸರಿಪಾಲು ಸೇರಿಸಿ 



ಅರುಚಿರೋಗೆ ೪೭ 

ಎಂಟು ಚಮ್ಚ್ಹಾ ಸೇವಿನಬೇಕು. 

ಕಥದ ಅರುಚಿಗೆಃ ಓಮದ ಪುಡಿ ೧೦ ಗುಂಜಿಯನ್ನು ಜೇನಿನೊಡನೆ 
ನೆಕ್ಕಬೇಕು. ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸುಗಳ ೧೦ ಗುಂಜಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ 

ಎರಡು ಸಲ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. 

ತ್ರಿಮೋಷದ ಅರುಚಿಗೆ: ಜೇಷ್ಮಮಧುವೊಂದನ್ಟೇ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, 

ಪ್ರಹರಕ್ಕೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ಎರಡೆರಡು ಚಮ್ಹಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ಚಿತ್ತವಿಸೆರ್ಯಯದ ಅರಂಚಿಗೆ: “ಬೋಧನಮತ್ರಪ್ರೆಶಸ್ತವತ್? - 

ಎಂದು ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಎಂದರೆ ಶೋಕ, ಭಯ, ಕ್ರೋಧಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತಹ ಉವದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೊರದಂತೆ 

*ಯದ್ಯತ್ ಪ್ರಿಯಂ ತದುಪೆಸೇವ್ಯವತ್? - ಮಾನಸಿಕ ಸುಖವನ್ನು 

ಕೊಡುವ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಷಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೂಲಿಕೆಗಳ ಸಂಯುಕ್ತ 

ಪುಡಿ ೬ ಮಾಸಿಗೆ ೨ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ 
ಎರಡು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

po ಇವಾಸಾಹಾನಾನ ಸನಾ ವವದಾ 



ಗತಿ (ಗ 

“ಬಿಳಿಸೆರಗು” ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವು, ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸೋದರಿಯ! 
ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. ಈಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮೋಹ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿರುವ ನಗರಗಃ 
ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸ್ರಿ ಸ್ಲೀಯರು ಅದಕ್ಕೆ “ಮೈಟ್ "ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್' ಬ ಕರೆಯುವುಜಿ 
ಸ್ರ ತಿ ತಿಳಿಯ ಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ “ಶ್ರ ತ 
ಪ್ರದರ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. *ಬಿಳಿಸೆರಗು' ಎಂದರೆ ಹೆಂಗನರ ಜನನೇಂದ್ರಿ ಯದಿಂದ 
ಬಿಳಿಯಾದ ಸಾ ತ್ರಾ ವವಾಗುತ್ತಿರುವ ರೋಗವೆಂದರ್ಥ. 

ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಹೆಂಗನರ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಿಂದ ಬಿಳಿಯಾದ ಸ್ರಾವ 
ವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ರೋಗವೆಂದ್ಕೂ ಅದು ಗರ್ಭಾಂಗ 
ಗಳಲ್ಲೆಲ ಹುಣ್ಣಾ ಸಾಗುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂಬ ಭಯಂಕರ ರೋಗ 
ದಿಂದ ಉಂಟಾಗಾವುದೆಂದೂ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತೆ ತಿರುಗುವ ಕೆಲವರು - 
ಸುಶಿಕ್ಷಿತರು ನಹೆ - ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಬಿಳಿನೆರಗೆಂಬುದು ಒಂದು ರೋಗವೇ 
ಅಲ್ಲವೆಂದೂ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರುನುದೆಂದೊ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮಾಡಲೇಬಾರದೆಂದೂ ಉವದೇಶಿಸಿ, ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಥಕಾಲ ನರಳುವಂತೆ 
ಮಾಡುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿಸೆರಗು ಹೆಣ್ಣು ಜಾತಿಗೆಲ್ಲ ಇರಲೇ 
ಬೇಕಾದ ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬುದು ಮೂರ್ಪತನ. ಅದರಂತ್ಶೆ ಬಿಳಿನೆರಗು 
ಇದ್ದ ವರಿಗೆಲ್ಲ ಗರ್ಭಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಹುಣ್ಣಾ ರ ಗಿರುವುದೆಂಬುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಬಿಳಿಸೆರಗು, ಕೆಲವು ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅಲ ಶ್ರ್ಯೊಸಲ್ಬ ಟ್ರ ರೆ ಮುಂಜಿ ಗರ್ಭಾಂಗಗಳ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ "ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬಯಸನುತ್ತಿ ವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿಸೆರಗುಳ್ಳೆ ಸೋದರಿಯರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಭಯಪಟ್ಟು ಉಗ್ರವಾದ ಔಷಧ ಇಂಜಿಕ್ಕನ್ ಡ್ಯೂಶ್ಗಳನ್ನು ವ ವರ್ಷಗಟ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತ "ಹೋಗುವುದಾಗಿ. ಬಿಳಿನೆರಗು ರೋಗವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅಲಕಿ ಕ್ಷ್ಯಿಸುವುದಾಗಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬಿಳಿಸೆರಗು ತೋರಿಬಂದ ಕೂಡಲೇ, ಸಾಧ್ಯ ನಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಬೇನೆಯನ್ನು ಮೊಳ 'ಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುರಿಯುವುದು ಒಳಿತು, 



[7] ಬಿಳಿಸೆರಗು ಲರ 

ಬಿಳಿಸೆರಗು ಎಂದರೇನು?: ಬಳಿಯ ನ್ರಾನವು ಹೆಂಗನೆರ ಇಜನನೇಂ- 

ದ್ರಿಯಗಳ ೪ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಆಗಬಹುದೆಂದು ನ್ಹೂಲವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು: (೧) 

ಯೋನಿಮಾರ್ಗದಿಂದ. (೨) ಗರ್ಭಾಶಯದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ. (೩) ಗರ್ಭಾ 

ಶಯದ ಒಳಮೈೆಯಿಂದ. (೪) ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದಿಂದ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾನ 
ಗಳೆ ಒಳಮ್ಮೈಯ ಶ್ಲೇಷತ್ವಜೆಯಿಂದ ಬಿಳಿಯ ಸ್ರಾವವು ಜಿನುಗಿಬರುವುದು. 

ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶ್ಲೇಷತ್ವಜೆಯೇ (ಒಳಮೈೆಯ ಬಿಳಿಹೊದಿಕೆ) 
ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕರಗಿಬರುವುದೂ ಉಂಟು. 

ಶಾಶ್ವಿಕ ಸ್ವರೂಪ; ಬೆಳಿಸೆರಗಿನ ನ್ವರೂವವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ 

ತಿಳಿಯೆ ಬೇಕಾದರೆ. ಅದೊಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ನೆಗಡಿಯೆಂದು 

ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿ ಸಿಂಬಳ 

ಗಳಾಗುವಂತೆ, ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಕೆ ನಿಚ್ಛ್ಚು (ಗೀಜು)ಗಳಾಗುವಂತೆ, ಗುದ 

ದ್ವಾರದಿಂದ ಆಮವು ಸ್ಪನಿಸುವಂತೆ, ಜನನೇಂದಿಿ ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಸೆರಗಿನ ರೂಪವ 
Ny 

ದಲಿ ವಕ ವಾಗಬಹುದು. ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಹುಟ್ಟಿಗೂ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ 
೧ ಭಿ ಕ 

ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ದೋಷಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟರೀತಿಯ ಅಕ್ರಮವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತ 
ದೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಅಭಿವ್ರಾಯವಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಐಳಿಸೆರಗಿನ 

ಅಲ್ಪತೆ ಭೀಕರತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಾಗ, ಅಥವಾ ಆದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ 

ವ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಬರೀ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದೆ ಪವರಿಶೀಲನವನ್ನನ್ವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸದ 

ಸಮಗ್ರ ಶರೀರದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಥಗಳ ಅವಸ್ಥೆಗಳ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೆ 

ಜೀಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಭೂತ ದೋಷಗಳ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ 

ಬಿಳಿಸೆರಗಿನ ಸ್ರಾವವನ್ನಷ್ಟೇ ತಡೆಯುವ ರೋದಧಕ (Suppressive) 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗುಣವೂ ಸಿಗದು, ಕೆಲವರು ಅಸಾಯಕ್ಕೂ 

ಗುರಿಯಾಗಬಹುದು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಬಿಳಿಸೆರಗಿನ ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು: ಬಿಳಿಸೆರಗೆಂಬುದು ಒಂದು 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗರ್ಭಾಂಗಗಳ ನೆಗಡಿಯೆಂಬ ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 
ಕ್ಷ 

ವನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಸರ್ವನಾಮಾನ್ಯವಾದ 



ಯಾವ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಸಿಂಬಳಗಳುಂಟಾಗುವುವೋ, 

ಅವೇ ಕಾರಣಗಳು ಪ್ರೀ ಜನನೇಂದ್ರಿಯದ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದರೆ ಬಿಳಿ 
ಸೆರಗಿನ ರೋಗವಾಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ಮಲ ಮೂತ್ರ ವೇಗ 

ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಿಕೆ, ಅಜೀರ್ಣ, ಧೂಳು ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಡುವಿಕೆ, 
ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರಣ, ಅತಿ ಮೈಥುನ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ತಲೆ ಮೂಗು 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಯುದೋಷವು ಪ್ರಕೋನವಾಗಿ ಸ್ರೋತಸನ್ಸುಗಳು ತಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟು 

ವಿಸನೆಂಚಯವಾಗಿ ನೆಗಡಿಯುಂಬಾಗುವುದು. ಅವೇ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕುಬಿತ 

ವಾದ ವಾಯುವು ಗರ್ಭಾಂಗಗಳ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳನ್ನು ತಡೆದು ವಿಷನಂಚಯ 

ವಾದರೆ, ಬಿಳಿನೆರಗು MS 
ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಳಿನೆರಗಿನ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಗರ್ಭಾಂಗ 

ಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಉಪಚರಿಸಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಸಿಗದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ 
ಹೇಳಿದ ನೆಗಡಿಯ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ವರ್ಜಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣ 
ಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದರಿಂದಲೇ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಔಷಧವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿಸೆರಗು 
ಗುಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಬೇಕಾದಸ್ಟಿವೆ. 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರೆಣಗೆಳು: ತೀರ ಪ್ರಚುರವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ 
(೧) ಜನನೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಸ್ವಚ್ಛ ತೆ. ಬಿಳಿಸೆರಗಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ಹೆಂಗಳೆಯರಲ್ಲಿ 
ಮುಕ್ಳಾಲುವಾಲು ಜನರಿಗೆ "'ಜಜನೆಂದ್ರಿ ಯಗಳೊಳೆಗಿನ ಕೊಳೆಯೇ ಕಾರಣ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಟ್ಲಿ ಬಿಳಿಸೆರಗಿಗೊದು ನೂರಾರು ಔಷಧ ಇಂಜೆಕೃನ್ 
ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ. 'ಗುಣವಾಗದಿ, ಜನನೇಂದ್ರಿ ಯವನ್ನು ಕೆಳೆಗೆ ಸ್ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಕ್ರಮನಿಟ್ಟು ye ಬಹು 
ಬೇಗ ನಿರ್ಮೂಲನಾದ ES ಚೇಕಾದಷ್ಟು ಇವೆ. ಸೋದರಿಯರು 
ಈ ಯೋನಿಧಾವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು 
ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. 

ಯೋನಿಧಾನನ (ಡೂಶ್) ಕ್ರಮ: (೧) ತೊಳೆಯುವುದನ್ನು ಬಸಿ, 
ಯಂತ್ರದ (ಎನಿಮಾ) ಮೂಲಕ Le ಬಸ್ತಿಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (ಕ್ಯಾನ್) 
ಹದನಾದ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ತುಂಬಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಮ್ಚಾ” ಅಡುಗೆಸೆ ೋಡಾ 
ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಫಾತೆ ತ್ರಯನ್ನುು ಒಂದೆರಡು ಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಎತ್ತರದ 
ಸ್ಟೂಲಿನ ಮೇಲಿರಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ವಲಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಹರಿದು ಬರುವ ಆ 



ಬಿಳಿಸೆರಗು ೫೧ 

ಮಿಶ್ರಣವು ಯೋನಿಮಾರ್ಗಕ್ಟೊ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತೆ 

ಸ್ತ್ರೀಯು ಕೆಳಗೆ ಅಂಗಾತವಾಗಿ ಮಲಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉಪಜಾ- 
ರಿಕೆಯ (ನರ್ಸ್) ಮೂಲಕ ಈ ಧಾವನ ಕ್ರಮವನ್ನು (ಡೂಶ್) ಒಂದು ಸಲ 

ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. 
(೨) ಜನನೇಂದ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಕೆಲವು ಜಂತುಗಳು ನೆಲೆಸು 

ವುದರಿಂದಲೂ ತುಂಬ ನನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಿಳಿಸೆರಗು ಉಂಟಾಗುವುದು. 

ದಕ್ಕೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಬಸ್ತಿವಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೋಡಾದ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದಿರಡು 
ನಿ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಧಾವನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಬೇವಿನ ಚಕ್ಕೆ, 

"ವಿನ ಎಲೆಗಳ ಕಷಾಯದಿಂದ ಧಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಗರ್ಭಸ್ವಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಅಥನಾ ಅತಿಯಾದ ಹೆರಿಗೆಗಳಿಂದ 

ಗರ್ಭಾಶಯವು ಅತ್ತಿತ್ತ ಉರುಳಿಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಶ್ಮಲಗಳು ಸಂಚಿತ 

ವಾಗಿ ಕೆರಳಿಕೆಯನ್ಯುಂಟುಮಾಡಿ ಬಿಳಿನೆರಗಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. (ಆ) ಆಗ 

ಬಸ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ತೊಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ 

ವನ್ನು ವೈದ್ಯೇತರರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಕೂಡದು. (ಆ) ಆದರೆ 
ಗರ್ಭಸ್ಮಾಯುಗಳು ಬಲಗೊಂಡು ಗರ್ಭಾಶಯವು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬುವಂತೆ 

ಮಾಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡೆಜೇಕು. (ಇ) ಮತ್ತು 

ಗರ್ಭಾಶಯವು ನಿರ್ವಿಷವಾಗುವಂತೆ ಚಂದ್ರವ್ರಭಾ, ದಶಮೂಲಾರಿಷ್ಟ 

ಮುಂತಾದ ಬೆಷಧಗಳನ್ನು ಮೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಸೇವಿಸು 

ವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣ ಸಿಗುವುದು. ಗರ್ಭನಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಬಲ 

ಕೊಡಲು ಅಶ್ಚಗಂಧಾವಲೇಹವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು. 

(೩) ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು ಆಗದೆ ತಡೆದುದರಿಂದ, 

ತನ್ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಕಶ್ಮಲವು ಬಿಳಿಸೆರಗಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವು 

ಡುಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ರಕ್ತಪುಷ್ಟಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದಲೂ ಬಿಳಿ 
ಸೆರಗು ಕಾಡುವುದುಂಟು. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ, ಮಂಡೊರಭನ್ಮ, 

ಅತೋಕಾರಿಷ್ಟಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣ 
ಸಿಗುವುದು. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಉದ್ದು, ಕರಿದ ತಿನಿಸು ವರ್ಜ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಅಲ್ಪ 

ನೇನಿಸಬೇಕು. 

ಐ b 
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ಮೂತ್ರರೋಗ 

"ಮೂತ್ರೆರೋಗ' ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ರೆ ಶುಂಬ ವ್ಯಾವಕವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. 

ಮೂತ್ರಾಂಗಗಳ ರಚನೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಆರೋಗ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದಕಿ 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮೂತ್ರರೋಗಗಳೆನಿಸಬಹುದು. ಅವ್ರಗಳೊಳಗಿನ ಅನೇಕ ರೋಗ 

ಗಳ ವಿವರಣೆಯು ಜನನಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟವೂ ಎನಿಸಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುವ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುನ 

ಶೋಗವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವೆವು. 

ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, “ಮೂತ್ರಸ್ಯ ಕ್ಲೇವಷಾಹೆನೆಂ? ಎಂದರೆ 

ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದ್ರವರೂಪ ಮಲಗಳನ್ನು ಹೊರನೂಕುವುದೇ ಮೂತ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯ 

ವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂತ್ರರೋಗಗಳು ಆ ಮಲಗಳ ಥಿವಾರಣಕ್ರಿಯೆಗೆ 

'ತಡೆಯಾಗಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಆ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ವುದು ಆರೋಗ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಮೂತ್ರರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿನ 

ಬಹುದು. ೧: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವು. 

೨: ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನದೊಳಗಿನ ತಡೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವು. 

೩: ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಸೆಂಬಂಧಿಸಿದುವು. 

ಗಿ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ 

ಮೂತ್ರದ ರೋಗವಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಸಿಹಿಮೂತ್ರದ ರೋಗವು (ಡಾಯ 

ಜಿಟಸ್) ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವಂತಹದಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾ 
ಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಳಪಡುವುದು ಒಳಿತು. 

ಆದರೂ ಈ ಒಂದು ಉವಾಯವನ್ನುು ಸಿಹಿಮೂತ್ರದ ರೋಗಿಗಳು ಅವಶ್ಯ 

ವಾಗಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿಹೇಳುವೆವು. ಅಸನವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರತ್ತ 
ಕಡೆ ಹೊನ್ನೇಮರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳೂರತ್ತಕಡೆಗೆ ರಕ್ತಹೊನ್ನೆ, 
ಜೇಂಗಮರ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮರದ ಚಕ್ಪೆಯು ಗ್ರೆಂದಿಗ್ಗ ಮೂಲಿಕೆ ಮಾರುವ) 

ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಡೆ. ಆ ಚಕ್ಕೆಯನ್ನು ಚನ್ಮ್ಕಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆ 
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ಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಆ ಪುಡಿಯ ಅರ್ಧ ತೊಲೆಯಸ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಕುದಿ 

ಯುವ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕ್ಸೆಯಿಂದೆ 

ಕಿವುಚಿ ಪುನಃ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಅನಂತರ ಮೇಲಿನ ತಿಳಿಯೆನ್ನಷ್ಟೇ 

ಬಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ಅದರ ಕಾಲುಭಾಗದಂತೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಪು ಸಲ 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಸಿಹಿಮೂತ್ರದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಪಥ್ಯವನ್ನು ವಾಲಿಸುತ್ತ 

ಅದೊಂದೇ ಓನಧವನ್ನು ನೇವಿಸಿ ರೋಗವನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ 

ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳದ್ದಾರೆ. ಸಿಹಿಮೂತ್ರದ ಕಾರಣ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಪಥ್ಯಗಳೆ 

ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿಯೇ ಬರೆಯಲಿದ್ದೇವೆ. 

ಸಿಹಿಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತೆ, ಮೂತ್ರದ 

ಪ್ರಮಾಣವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದ್ದರೂ, ಪ್ರತಿಸೆಲದ ಮೂತ್ರ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವ್ಯಭಿಚಾರಜನ್ಯ.. ಮೇಹೆರೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಳಿನವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ 

ಮೂತ್ರಾಶಯದ ಕೆಳಗಿನ ವ್ರಸ್ತಿತ ಗ್ರೆಂಧಿಯು ಬಾಯುವುದರಿಂದೆ ಹಾಗಾಗುವು 

ದುಂಟು. ಅವೆರಡೂ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೇಕೆಯಾಗಿಯೇ 
ಬರೆಯಬೇಕಾದೀತು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ನೆಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ 

ಮೊೂತ್ರಶಂಕೆಯಾಗಲು, ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದೊಳೆಗಿನ ದಾಹ ಅಥವಾ ಕರುಳಿ 
ಮೊಳೆಗಿನ ಕೆರಳಿಕೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದುಂಟು. 

ಮೂತ್ರಮಾರ್ಗದೊಳಗಿನ ದಾಹಕ್ಕೆ ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು, ನೌತೇಬೀಜ, 

ಹವೀಜ (ಧನಿಯಾ), ವ್ರತಿಯೊಂದೆನ್ನೂ ಕಾಲುತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು 

ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಒಂದು ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ ನಾಲ್ಕು 

ಭಾಗ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಕರುಳಿನ ಕೆರಳಿಕೆಯಿಂದೆ 

ಉಂಟಾದ ಮೂತ್ರಾತಿಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕೇವಲ ಮೋಸುಂಬೆ ರಸ 

ವನ್ನಷ್ಟೇ ನೇನಿನುವ ಉಪವಾಸವನ್ಶಾ ಚರಿಸಿದರೆ ಗುಣವಾಗುವುದು. ರೋಗವು 
ಬಹು ದಿನದಿಂದಿದ್ದರಿ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿನದಂತೆ ಅನೇಕ ವಾರಗಳು ಫಲ 
ರಸೋಸವಾಸವನ್ನಾ ಚರಿನಬೇಕು. 

(೧) ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರದ ಪ್ರಮಾಣ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಹಿಮೂತ್ರವಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಮೂತ್ರರೋಗವಿದೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಹಸ್ಮಿಮೇಹ', ಅಧವಾ ಅತಿಮೂತ್ರವೆಂದು 
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ಕರೆಯುವರು. ಅದು ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಜಲಾಂಶನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದ 
ರಿಂದ ಕೆಲವು ದುಷ ಸೃರಿಣಾಮಗಳುಂಬಾಗುವುನು. ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ದ ೈಶ್ಯಾದ್ಭ ಶ್ಯ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆವರಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಕಷ್ಟು, ಮಲಾಂಶಗಳು ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗ 
ದಿರುವ ದರಿಂದ, ಆ ಮಲಗಳು ಮೂತ್ರ ತ ಮೂಲಕ ಹೊರಹೋಗಲೆತಿ ಸ ಸುವ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೂ ಅತಿಮೂತ್ರ ಕೋಗಕಾಗಡಿಕೂಟು. ಅಂತಹ ರೋಗಿ 
ಗಳಿಗೆ ಉಗಿನ್ನಾನ (ಸ್ಟೀಮ್ Wie ಮಾಡಿ ಗುಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆ 
ಗಳೆಸ್ಟೋ ಇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೇರಳೇ ಬೀಜಗಳನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಚನ್ನಾಗಿ 
ಒಣಗಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಹತ್ತು ಗುಂಜಿಯಷ್ಟ ಸೈನ್ಟು ದಿನಾಲು ಎರಡು 
ಸಲ ಬಿಸಿರೀರಿನೊಡನೆ ನೇವಿನಜೀಕು. ನೇರಳೇ ಡೆ ಪುಡಿ ೫ ಗುಂಜಿ, 
ಅರಸಿನ ಪುಡಿ ೫ ಗುಂಜಿ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ 
ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದಲೂ ಅತಿಮೂತ್ರವು ಗುಣವಾಗುವುದು. 

(೨) ಮೂತ್ರ ವಿನರ್ಜನದೊಳಗಿನ ತಡೆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಮೂತ್ರ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸ ಶ್ರ ಮಾರ್ಗಜೊಳಗಿನ ದಾಹಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರ 
ಬಹುದು, ಮೂತಾ ನಿ ಶಯಜೊಳೆಗಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು; ಕರುಳು 
ಅಥವಾ ವ ಷ್ಟಿ ತೆಗ್ರಂಧಿಯೊಳೆಗಿನ ಬಾವು ದುರ್ನಾಯುಗಳಿಂದ ಮೂತ್ರಾ ಶಯದ 
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದುದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗ 
ದೊಳಗಿನ ಬಾವು ದಾಹಗಳಿಗೆ ಮೊಲೆಹಾಲಿನ ನೊಪ್ಪನ್ನು RSA 'ದುಗ್ಬಾ) 
ಮೊಸರಿನೊಡನೆ ರುಬ್ಬಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಚಂದನವನ್ನು ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಚೂರ್ಜ 
ಮಾಡಿ, ದಿನಾಲು ಮೂರು ಸಲ ೫ ಗುಂಜಿಯಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ 
ನೆಕ್ಟಿದರೂ ಗುಣವಾಗುವುದು. 

ಮೂತ್ತಾಶಯೆಜೊಳೆಗಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ದೊಡ್ಡೆ ವಾಗಿದ್ದರೆ (ಅಶ್ಮರೀರೋಗಕ್ಕೆ) 
ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯುರ್ನೇದವು ಹೇಳುತ್ತ, ದ. ಕಲ್ಲುಗಳು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿದ್ದ ರೆ ಹಿಟ್ಟುಳಕ (ಪಾಷಾಣಭೇದಿ) ಎಂಬ ಗಿಡದ ಕಷಾಯವನ್ನು 
ಬಣ ಗಲು ಗ ಗುಣವಾಗುವುದು. ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ 
ಮೂಲಂಗಿ ರಸವನ್ನು ಅರ್ಧ ಔನ್ಸ್ ಮಜ್ಜಿ ಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ Fes | 

ಕರುಳಿನೊಳಗಿನ ಬಾವುಗಳಿಂದ ಹಾ ಅದುಮಲ್ಪ ಡುತ್ತಿ, ದ್ದ ರೆ 
ಬಾವು ಇರುವ ಪ ತ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ನುಂಣಗಿನ ಮಣ ನಿನ್ನು ತಣ್ಣಿ ಆರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ, ಒಂದು ದಪ್ಪವೂ ನಾಲ್ಕು ಚೌರಸ ಅಂಗುಲ ನಿಸಾ ನ>ರವೂ ಆಗಿರುವ 
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ಲೇವೆವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಹಾಕಿಕೊಂಡು, ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು 

ಸುತ್ತಬೇಕು. ದುರ್ವಾಯು (ಗ್ಯಾಸ್) ಉಂಟಾಗದೆಂತೆ ಹಿಂಗ್ರಷ್ಟಕ ಮುಂತಾದ 

ವಾಚಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಪ್ರಸ್ತಿತೆ ಗ್ರಂಧಿಯೆ ಬಾವಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ದೋಣಿಸ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಅದರಿಂದ ಕರುಳಿನೊಳಗಿನೆ ಬಾವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಸುಗಂಧಿ 

ಬೀರು, ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು, ಮುಂಜಿಷ್ಕಾ, ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕಾಲು ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ 
ಪುಡಿಮಾಡಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ 

ನಾಳಿಸಿ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಕುಡಿಯುಬೇಕು. ಮಿತಾಹಾರಿಗಳಾಗಬೇಕು. 

ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳು ವರ್ಜ್ಯ. 

(೩) ಮೂತ್ರದ ಸಹಜ ಬಣ್ಣವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣ 

ವಾಗಿಯೂ, ಬೇರೆ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಣ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವುದು. ಮೂತ್ರದ 

ಬಣ್ಣವು ಈೆಂಪು, ಹಳದಿ, ಹಸಿರು, ಕಂದು ಆಗುವುದುಂಟು. ಹಾಗೆ ಅಸಹಜ 

ಬಣ್ಣ ವಿರುವಾಗ ಬಹುತರವಾಗಿ ರೋಗವು ಮೂತ್ರಾಂಗಗಳಲ್ಲಿರದೆ ಯಕೃತ್, 

ರಕ್ತ, ಪಾಚಕಾಂಗ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು. ಕಾಮಾಲೆಯೆಲ್ಲಿ ಹಳದಿ 

ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಮೂತ್ರ ವಾಗುವುದು. ಒಳಜ್ವರನಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ 

ವಾಗಿ ಮೂತ್ರಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸ್ರವಿಸಿದರೆ ಮೂತ್ರವು ಕೆಂವಾಗುವುದು, 
ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯ ಬೇಕು. 

ಮೂತ್ರವು ಸಾಂದ್ರ (ಮಂದ, ದಪ್ಪ) ವಾದಾಸ ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯವು 
ಮಿಶ್ರವಾಗಿರಬಹುದು; ಅಥವಾ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ (ಕಿಡ್ಸಿು) ದಾಹನಿರಬಹುದು; 

ಲಾಲಾದ್ರವವು (ಅಲ್ಬುಮಿನ್) ಮಿಶ್ರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯರೇ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. 



ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ 
ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಹಲ್ಲುಗಳು ಎಲುಬಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ರಚಿನಲ್ಪ- 

ಬಭ್ರರುವುದರಿಂದ ಅವು ಒಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟರೆ ಮರಳಿ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿಲ್ಲ, 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಶಿತ್ಕೊಗೆಯುವುದೇ ಲೇಸು, ಎಂಬ ಉಪದೇಶ 

ವನ್ನು ಧೆರ್ಮಾರ್ಧವಾಗಿ ಕೊಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಮಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿರುವ ದೊಡ್ಡೆಸಿ ಕಯವರು ಕೂಡ, 
ದಂಶೋತ್ಪಾಟನ ಉಪದೇಶದ ಬಗೆಗೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತುತಃ ಹಲ್ಲು 

ಸಹ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಸಜೀವ ಸಾಮಗ್ರಿಯೇ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಜೀವವೆಲ್ಲಿದೆಯೋ 
ಅಲ್ಲಿ ಆಹಾರಗ್ರಹಣ ಮಲಸಿವಾರಣದ ಕ್ರಿ ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರಲೇ ಬೇಕು, 

ಹಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಿಜಿ ಅ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರತಳ್ಳೆ ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಅದೇ ಮಾತು ಹಲ್ಬುಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲುಗಳಗೆ ತೂತು 
ಬಿದ್ದಿರಬಹುದು, ಹುಳು ತಿಂದಿರಬಹುದು; ಹೊದಿಕೆ ಸವೆದಿರಬಹುದು. 

ಅದರಲ್ಲಿ ಶೂಲೆ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿ ರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದರ 

ಆ ಕೆಟ್ಟ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಹಲ್ಲುಗಳು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಿ ಹೊಡ, 

ಜಿ ಹೊರಬೀಳನೆ ಅಂಟಕೊಂಡಿರಬಹುದು; ವಮಿರಿದು ಸಜಾ 

ಗಿರಬಹುದು. ಹಲ್ಲುಗಳ ಆ ಕಸುನಿಗೆ ಅವುಗಳ ಸಜೀವಶೆಯೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಹಾಳಾದ ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ವೋಷಣೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ 
ಕೊಂಡು ಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಜೀವಶಕ್ತಿಯಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿಶ್ತೊಗೆಯುವು 

ದೊಂದೇ ಉವಾಯವೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದು ತಪ್ಪು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಹು ದಿನ 
ಗಳ ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧ ತೆಗಳಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮಲಸಂಚಯವಾಗಿ ಶರೀರದ 
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೀರಿ ಬೇರಿ 'ಉಪದ್ರ ವಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೂಳ್ಳು ವಂತೆ 
ಹಲ್ಲುಗಳಲ್ಲಿ ಶೂಲೆಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬ ಅಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾದ. ಹಲ್ಲುನೋನಿನ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಉಪವಾಸ ಅಧವಾ ಫಲಾ 
ಹಾರದಿಂದ ನಾವು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಲ್ಲುನೋವಿನ ರೋಗಿಗಳು ಉಪವಾಸ, 
ಫಲರಸಾಹಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯ 



[8] ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ೨೨ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಮುತ್ತಿ 

ಅವನ್ನು ಕೆಡಿಸುವ, ಹುಳು ಹಿಡಿಸುವ, ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸುವ, ನೋಯಿಸುವ 

ಮಲಗಳು ರಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವಂತೆ ಪ ಸ್ಟಾಪಾನಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರೆ, 

ಸವೆದ ಹೊದಿಕೆಯು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಬೇರುಗಳು ಬಿರುಸಾಗಬಹುದು, 
ಹುಳಿತ ಭಾಗವು ಸ್ವಚ್ಚ ಇಗಬಹುದು, ನೋವು ದೂರವಾಗಬಹುದು. 

ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಮೈಯನ್ನು ಕ್ರಿಮಿಹರ ನಸ್ತುಗಳುಳ್ಳೆ 

ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತೆ 

ಕ್ರಿ ಮಿಹರವಾದ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ದಂತಮಂಜನಗಳಿಂದ ದಿನಾಲು ಹಲ್ಲ 

ಉಜ್ಜಿದರೆ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಲ ಬೆಳೆಯುವುವು ಎಂಬುದು ಜನ 

ಸಾಮಾನ್ಯರ, ಮತ್ತು ಸುಶಿಕ್ರಿತರದು ಸಹೆ, ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸೋಪಿನ 

ಉಪಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಮಾನವ ಸಮಾಜವು ಅನೇಕ ಅಸಾಧ್ಯ 

ಚರ್ಮರೋಗಗಳಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿಡೆಯೆಂದೂ, ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪ 

ಯೋಗಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಳದುಕೊಳ್ಳು 
ಕ) 

ವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲವೇ! ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಉದಾ 
ಹರಿಸಿದ್ದು ಚರ್ಮದ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಗಳ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣನನ್ನು 
ನಿರೋಧಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ಮಲೀಕರಣಕ್ವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ವಸ್ತುಗಳು ನಿರ್ಜೀನೀಕರಣವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡದಂತೆ ಎಚ್ಚರಸಡಬೇಕು. 

ಆದರ್ಶ ದಂತಮಂಜನಃ ಬೇವಿನ ಇದ್ದಲು ೧೦ ತೊಲೆ, ಅಡಿಕ 

೧ ತೊಲೆ, ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಅರ್ಥ ತೊಲೆ, ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಕಾಲು ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ 

ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿಮಾಡಿ ತೀಶೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಗಾಳಿಯಾಡದಂತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿ 

ಇಡಬೇಕು. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಈ ದಂತಮಂಜನವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಂದಿ 

ನಿಂದ ಹಲ್ಲು ಒಸಡುಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬಂದರೆ, ಹಲ್ಲುಗಳ ಅಕಾಲ 

ಮುಪ್ಪು ಅಕಾಲ ಅಳಿವುಗಳ ಸರಿಹಾರವಾದೀತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ 

ವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನಿ ಬ್ಬುಕೊಂಡರೆ ಒಸಡುಗಳೂ ಹಲ್ಲಿನ 

ಬೇರುಗಳೊ ಭದ್ರವಾಗುವುವು. ಾಇಗೆಯೇ, ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ಹಂಣಿನ ರಸ, 

ಹಾಲು, ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಜೇರುಗಳ ಸೇವನದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು 

ಬಲಗಳು ಬೆಳೆಯುವುವು. 



*ವಿಯ ಆರೋಗ್ಯ 

ಕಿವಿಯು ಕೇಳುವ ಇಂದ್ರಿಯೆನೆಂಬುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಬಲ್ಲರು. ಆಡ 

ರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಕೇಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶಡೆಯಾಗಲಿ ಶೊಂದರ 

ಯಾಗಲಿ ಆದರೆ, ಕಿವಿಯೊಳಗೇ ಏನಾದರೂ ದೋಷನವುಂಬಾಗಿರಚೇಕಂದು ಒನ್ನ 

ಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿದರೆ ಆಫ ಥರ್ಯವೇನಲ್ಲ. ಆದೆರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವ್ರದ್ಭಜ್ಞಾ, ನ 

ಪರೀಕೋವಕರಣಗಳಿಂದ "ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕಿವಿಯ ಳಗೆ ಯಾವ ದೋಷವೂ 
ಇಲನವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಾಗಲೂ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಏಕ್ ಹುಂದುಂಬಾಗುವುದಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. 

ಆದ್ದ ರಿಂದ ಕೆವಿಗಳಿರುವುದು ತಲೆಯ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಾದ ದರೂ, ಅವು 
ಗೆಲೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೆನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವ ಶರೀರದ ಬೇಕಿ 
ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುವೆಂಬುದನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ, 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ಟೂಲ ಯಂತ್ರದ ಅವಯಟಗಳ ೨ ಕೆವಿ 

ಳಗಿದ್ದೆ ರೂ, ಆ ಯಂತೆ, ಹರದ ಬಿಕಪ 'ಸಂಮೇದನಗಳನ ನು ಗ್ರ ಒಸುವ ಮತ್ತು 

Rn. ಅಕಕ ಸೂಕ ವ್ಯೂಹವು ತಲೆಬುರುಡೆಯ ಆಳ ದಲ್ಲಿ ಮಿದು 
೪ನ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯದ ಸ್ಪೂಲಾವಯನ 
ಗಳು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ ನೂಕ್ತ ವ್ಯೂಹದ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮತು 
ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ « ಅಕ್ರಮವುಂಟಾದರೆ, ಕವಿಯೆ ಕೇಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯು ಕಡುನುದು. 
ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕೇವಲ ಸೂ ಲ 
ಕರ್ಣದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ಟು ದಿನ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿ ಯದ 
ಆರೋಗ್ಯಲಾಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 
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ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜಿಯೇ ಆಯುರ್ವೇದವು 
ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. “ಶಿರೇ ಸ ಸಂಸ್ಕೋ ಅಕ್ಷ 
ತರ್ವಣಾತ್ ತಸ ನಕ್ರ - ಎಂದು ವಾಗ, ಸಬಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕ ಎಂದಕ 
ಹ ಡಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರ್ಪಕ ಎಂಬ ಸೊಸ ಶ್ಲ ಷ್ಠದ್ರವ್ಯವು, ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳು 

ಸುಗಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನೆಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೆ ಹ್ಮ 
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ಕುಶಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳೆಬಯಸುವವರು, ಕೆನಿಯು ಚುರುಶಾಗಿರ 
೨ 

ಬೇಕೆನ್ನುವವರು, ತರ್ವಕ ಶೈ ಶ್ಲೇಷ್ಮವ ನ್ನು ಕ್ಷಯಿಸುವ ಆಹಾರ ವಾಫೀಯೆಗಳ 

ಎಂದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಉಪ್ಪು, ಕಾರ್ಯ, ಮಸಾಲೆ, ಕರಿದ ತಿ 

ಪೇಯಗಳನ್ನು, ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಬೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 

ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆಯುರ್ಪೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ, "ನಾಯುು 

ಕ್ರೋತ್ರಾಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಶನೇಂದ್ರಿಯರ್ಮ' - ಎಂದರೆ ತನು ಮನಗಳ ಜಟ 
ಮೂಲಾಧಾರಗಳಾದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕ್ಲೇಷ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾತ (ವಾಯು) ಧಾತುವು 

ಕನಿ, ಅಸ್ತಿ, ಸ್ಪರ್ಕೇಂದ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪ್ರವೃತ್ತೆವಾಗಿದ್ದು "ವಕ್ವಾಧಾನಂ 

ವಿಶೇಷತಃ? -- ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ; ಇಗಿ ಕರುಳುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದ, ಅದೇ ವಾಯುಧಾತುವಿನ ಅಂಶವಾದ ಪ್ರಾಣ 



»ಯುವು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಕಂಠಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಉದಾನವಾಯುನು 

ನಾಸಾ, ನಾಭಿ, ಗಲ( ಕಂಠ)ಡಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಚರಿಸುವುದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೆಟ್ಟಾ ಗಲೂ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿ ಚಿವೆ 

ವಾಗಲೂ ವಾತೆಧಾತುವಿನ ಸ್ಟಾ ತ ಕಂಠ, ಎದೆ, ಕರುಳು, ಮೂಗ್ಗ, 

ಪಾಚಕಾಂಗ್ಕ ಮಲಕೋಶಗಳ "ಆರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಉದಾಹರಣಾರ್ಥವಾಗಿ - ಬಹುಕಾಲದ ಹ ಮತ್ತು ಗಂಟಿಲಿ 

ಪಲ್ಲಿ ಬಾವು ಕೆರಳಿಕೆಗಳಿರುವುದರಿಂದ, ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಯು ಮಲ 
ಬದ್ದತೆಯ ದೋಷಗಳಿರುವುದರಿಂದಲೂ, ಕೆವುಡುತೆನ, ಕಿವಿನೋವು, ಕಿವ 

ಸೋರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ವಿಕಾರಗಳು ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಾಡಬಹುದು. 
ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಕಿವಿಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಾಮಾಡೆಬಿಯನುವವರು 

ಕರ್ಣೇಂದ್ರಿಯದೆ ಸ್ಟೂಲಯಂತ್ರವು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೂಳ್ಳು, 

ಪ್ರದರ ಜೊತಿಗೆ ಮಿದುಳಿಕೊಳ ಇಳೆ ತರ್ಪಕ" ಶ್ಲೇಷ ವನ್ನೂ ಗಂಟಿಲ೨ ಎದೆ 

ಪಾಚಕಾಂಗ ಕರುಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಗ ವನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿ ಸಬೇಕು. 



ಸಲ ವಾಂತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಷ ಒರಿದೆರಡು ತಿಂಗೆಳು, ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಔಷಧೆ 

ಕೊಡಿನಬಾರದೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಶೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ವಿವರೀಶ ವಾಂತಿ 

ಯಾಗಿ ನಿಶೃಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದೆ ಔಷಧೆ ಇಂಜೆಕನ್ ಕೊಡಿಸಿಯೂ 

ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಗುಣವಿಲ್ಲ.' 

ಒಬ್ಬ ಅತೆ, ೨.೨ ವರ್ವದ ತ ೨ 

ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲೆ ಬರದಂತೆ ಉದ್ದಾರ ಕೆಗೆಂಯುತ್ತ ನಮ್ಮ ಛಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನು 
ಕರೆತಂದರು. ಆ ಸೊನೆಗೆ ಔಷಧ ಈ ಗೆ 
ಆರೈಕೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತರ ಆತಕ್ಕೆಯರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವ ಶಪ್ತುತಿಳಿ- 

ವಳಿಕೆಯ ನಿರಸನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. 

ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಗರ್ಭಿಣಿಯ ಆತೋಗ್ಯ ಆತ್ರೆಕೆಗಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಧ 

ವಾಗ ರಂತೆ ವಿಸರೀತ ಜ್ ಪರಿ ತೇ ಹೆಚ್ಚು. (ಅ) 
[es] 

ಕೆಲವರು. ಬಸಿರಿಯರಿಗೆ ಬೆಷಧ ಕೊಡಬಾರಜೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ವಾಂತಿ, 

ಕೆಮ್ಮು ತಲೆನೋವು, ನಿದ ee ಇಶ ಮುಂತಾದ ಕೀಡೆಗಳು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಕಾಡು 

ತ್ರಿದ್ದರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸದೆ, ತುಂಬ ಗಾಸಿಯಾದೆ ಮೇಲೆಯೇ ವ್ಯ ದ್ಯಾರ 

ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. (ಆ) ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯನ್ನು ಒಂದು 

ರೋಗದಂತೆ ೯ ತಿಂಗಳೂ ಚಿಕಿತ್ಸಿನಬೇಕೆಂಬ ಕಟಿ ತೋರಿಸಿ "ಮಹಾ ಬುದ್ದಿ 

ವಂತಿಕ(?)' ಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಔಚವಧಾದಿಗಳಿಂದೆ ಗರ್ಭಿಣಿಗೂ ಗರ್ಭಕ್ಕೂ 

ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರ. 

ಆ ಎರಡು ವರ್ಗದ ಜನರೂ ತಪ್ಪ ತಿಳಿವಳಳೆಯುಳ್ಳೆ ವರು. ವಸ್ತುತಃ 

ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯೆಂಬುದು ರೋಗವಲ್ಲ, ಸ್ರ್ರೀದೇಹದೆ ಸಹಜಕ್ರಿಯೆ ks 

ವಿಜ. ಆದರೆ ನಹಜಕ್ರಿಯೆಯ ತ ಲಕಣಗಳೇ ಮಿತಿವಿಪಾ 

ರೋಗವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗುವುದು. ಮತ. ಗೆರ್ಜಿಣಿಗೂ ಗರ್ಭಕ್ಕೂ 
po 

ಬಾಧಕವಾಗದಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅಂತಹ ನಿರಪಾಯಕಾರಿ ಉವಾಯೆ 

x 



೬.೨ ಸಣಣ ನಷ ಗ್ 
ಕ್ರಿ 

ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯೆಂದರೆ ರೋಗಾವಸನಿ 

ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ಕೆಲವು ಸಹಜ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮಿತ 

ವಾಗಿದ್ದರೂ, ನೀಡಾರಹಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವಕ್ಕೆ ಘನಘೋರವಾದ ಔಷಧ 
ನೆಂ 

ಗಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಮೂರ್ಟ್ಯತನ, ಗರ್ಭಿಣಿಗೂ ಗರ್ಭಕ್ಕೂ 

ಅವಾಯಕರ. ಅಂತಹ ಅತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗರ್ಭ 

ಸ್ರಾವ, ಬಾಣಂತಿಯರ ಅಶಕ್ತಿ, ಕೂನುಗಳ ರೋಗಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿ ವೆಯೆಂದು 

ಹೀಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಗರ್ಭಿಣೀ ವಾಂತಿ. ಬಸಿರು ನಿಂತು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳ 

ಬಳಿಕೆ ಬಹುತರ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸೆಂಜೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಂತಿ 
ಯಾಗುವುದುಂಟು. ಬಹುಶಃ ಮೂರು ಕಂಗಳು ತುಂಬುವ್ರದರೊಳೆಗಾಗಿ ಆ 

ವಾಂತಿಯು ವೂರ್ಣವಾಗಿ ರಿಂತುಹೋಗುವುದು. ಅವನರೂವವಾಗಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಪಾರು ದಿನ 

ಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ವಾಂತಿಯಾಗಬಹುದು. 

ವಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣ: ಮೇಲೆ ವರ್ಣಿಸಿದಷ್ಟು ವ್ರಮಾಣದ ವಾಂತಿಯು 

ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಸಹಜವೆನ್ನಬಹುದು. ಸ್ರ್ರೀಶರೀರಕ್ಕೆ ಗರ್ಭಧಾರಣವು ನಸ 

ರ್ಗಿಕವಾದರೂ, ನಿತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವು (ಹಿಂಡ) 

ಗರ್ಭಾಶಯವಲ್ಲಿ ನ್ಹಾಪಿತವಾದಾಗ ಶರೀರಪ್ರ ಕೃತಿಯು ಅದಾವುದೋ ಬಾಹ್ಯ 

ಪನನೇಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಳಿಕೊಳ್ಳು ವುದು. ಅದರಿಂದ ನರತಂತುಗಳು 

ಸ್ನಲ್ಪ ಕರಳಿದುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಂತಿಯು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. 

ಮುಂದೆ ಆ ಹಿಂಡವು ಸ್ಪಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಸ್ರ್ರೀಶರೀರದೊಡನೆ ಸಹಕ 

ಗೊಂಡಿತೆಂದರೆ ಕೆರಳಿಕೆಯು ಶಮನವಾಗಿ ವಾಂತಿಯೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದು. 

ರೋಗರೂಪದ ಗರ್ಥಿಃಣೀ ವಾಂತಿ: ಆದರೆ ಕೆಲವು ಹೆಂಗನರಿಗೆ 
ನರಗಳ ಕೆರಳಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಚಕಾಂಗಗಳು ದೊಷಿತೆವಾಗಿ, ದಿನಾಲು ಅನೇಕ 

ಸಲ, ಉಂಡೆಬ್ಬಿಲ್ಲ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದುಂಟು. ವಾಚಕಾಂಗಗಳು ಸ್ವಸ್ಟ 
ವಾಗುವವರೆಗೆ ಆ ವಾಂತಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಾಂತಿಯು ಒಂದು ರೋಗ 
ವೆನಿಸುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಲೇ ಬೀಕು. ಬಸಿರಿಯರಿಗೆ ಔಷಧ ಕೊಡ 
ಬಾರದೆಂಬ ತಿಳಿಗೇಡಿತನದಿಂದ ಅಲಕ್ಷ್ಯೀಸಿದರೆ ಆಹಾರವಾವುದೂ ದಕ್ಕದೆ 
ನಿತ್ರಾಣವಾಗಿ ಗರ್ಭಸ್ರಾವಾದಿಗಳಾಗುವ ಭಯನಿರುತ್ತದೆ. 



ಕ್ಕ 'ರ್ಯಣೀವಾಂತಿ ೬೩ ಹಾ 

ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣವಾದ ಮೇಲೆ, ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು 

ಜೋಷಗಳಿಂದ ಪಿಂಡಪೋಷಣವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯದೆ, ಆ ಪಿಂಡದ ದುಷ್ಟಿ 

ಯಿಂದ ರಕ್ತದ ಮತ್ತು ನರತಂತುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೆಡುವುದು. ತತ್ಪರಿಣಾಮ 

ಬಾಗಿ ಯಕೃತ್, ವೃಕ್ಟ(ಕಿಡ್ಠಿ)ಗಳ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವು ಕೆಟ್ಟು ಭೀಕರವಾದ ತಲೆ 

ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಸ್ಮಾಯುನೆಳೆತ, ನಿದ್ರಾನಾಶ, ಮೂರ್ಛಾದಿಗಳೂ ಒಂದೊಂ- 

ದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗರ್ಭಸ್ರಾವ, ಗರ್ಭನಾಶ, ಗರ್ಭಿಣೀ ಮರಣಗಳಿಗೂ 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಾಂತಿಯನ್ನೂ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸದೆ 

ಶರೋಗಮೂಲವನ್ನು ನಿದಾನಿಸಿ ಚಿಕೆತ್ಸಿಸಲೆ ಬೀಕು 

[es] ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿ ತಿಃ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಥಿಂದೆ. ಮೂರ 

ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನವರೆಗೆ ವಾಂತಿಯಾಗುವುದು ಸಹಜವೆನ್ನುವುದನ್ನೂ, ಮತ್ತೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಪಾಲಿಕವಾದ ನರಮಂಡಲದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಔೆರಳಿಕೆಯು ಕಾರಣ 

ವೆನ್ನುವುದನ್ನೂ ನಿವೇಚಿಸಿದೆವು. ನರತಂತುಗಳ *ೆರಳಿಕೆಗೆ ಮನಃಶಾಂತಿಯೇ 

ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ (ಅ) ವಾಂತಿಯು ಗರ್ಭಧಾರಣದ 

ನಹಜ ಲಕ್ಷಣವೆಂದೂ, ಅದರಿಂದ ಯಾವ ಅನಾಯವೂ ಉಂಟಾಗದೆ ಕೆಲವು 

ವಾಂತಿಯು  ನಿರನಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದರ ಹುಟ್ಟುಸ್ತಳವಾದ 

ಹೊಟ್ಟೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರದಂತೆ ಮಿತಾಹಾರ, ಲಘು ಆಹಾರಗಳ 

ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಸಿರಿಯು ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (ಇ) ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಾಂತಿಯ 
ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿನಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌಮ 

ವಾದ ಆಟಗಳು, ಉಲ್ಲಾನಕರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡು 

ವುದು, ಉನ್ನತ ವಿಚಾರಗಳ ಗ್ರಂಧಾನಲೋಕನ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ 

ಕಲಾ ವಿಷಯಕ ಚಟುವಟಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. 

(ಈ) ದೀರ್ಫ ಶ್ವಾಸಾಭ್ಯಾಸ, ಇಷ್ಟದೇವತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ರ್ಶ 

ತೊಡಗಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ದೈಹಿಕ ಇ ತಿಃ ಗರ್ಭಿಣೀ ವಾಂತಿಗೆ ಇಂಗಿಶ್ನಲ್ಲಿ *ಜಿಳಗ್ಗೆಯ 
ಛು ೯೧ ದಿ ೧ 
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ಬಾಧಕವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆಹಾರದ ವ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ನಿತ್ಯದ ಪ್ರಮಾಣರ ಯೇ ಪುಷ್ಟಿಭರಿತವಾದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ 

ಆಕಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಬಡೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ 

ಣ್ 
೦ 

ವಾಗಿ ಎರಡು ನೆಲ ಉನವಮಾಹಾರ, ಎರಡು ಸಲ ಊಟಿ, ಈ ನಾಲ್ವರ ಹೊರತಾಗಿ 
ಶಂ ೧೧ ~ ನಿ ಎಲಿ ನನ ಟು 

ನಹುನಡುವೆ ತಿನ್ನುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉಪಾ ನಾರ 

ದಲಿ ಹಾಲು ಹಂಣುಗಳಿಗೆ ವ್ರಾಧಾನ್ಯ ವಿರಬೇಕು. ಊಟದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ವ 
ಹ 

3 ಸಿ ತ 
ಹೀರೆ, ಸೌತೆ, ಬೆಂಡೆ ಮುಂತಾದ ಪಲ್ಲೆಃ ಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವಿರಬೇಕು. ಕೆರಳಿಸುವ 

ತೀಫ್ಲ ವಾದ ಉಪ್ಪು ಕಾರ ಮೆನಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಔಷಧಃ (೧) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗಲೇ 

ನಾಲ್ದಾರು ಹೆವಿ ಹಸಿಶುಂರಿ ರಸ್ತ ೧ ಚಮ್ಚ ಜೇನು ಕಲಸಿ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. 

(ಅ) ಅಧವಾ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ "ಕಜೋರ ಚಕ್ಕೆ'ಯನ್ನು ೧ ಚರ್ಮ್ಚಾ 
ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ನೆಕ್ಕಬೇಕು. (೩) ಅಧವಾ ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಜೀರಿಗೆ, 

ಕೊತ್ತುಂಬರೀಬೀಜ, ನೆಲ್ಲೀಚೆಟ್ಟಿನ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆರೆ 
ಕುಡಿಯಬೇಕು. ರೋಗರೂವದ ತೀಕ್ಷೇೈ್ಣವಾದ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ವಿಕಾ 
ಗಳಿದ ರೆ ಕೂಡಲೇ ವೆದರಿಂದ ಜಿಕಿತೆ ನಡೆನಬೇಕು. 

ಎ ಬ್ರ ಮ 

೧. ಪೌ 



ರ್ ಇವಾ 

ಅಪಸ್ನಾರ 

ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಮಲರೋಗ”ೌ ಎಂದು 

ಕರೆಯುತಾರೆ. ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂೂರ್ಫಾರೋಗ್ಯ ನಟ್ಸ್ ಎಂದೆನ್ನು 

ಈ ರೋಗವು ಆನುವಂಶಿಕವಾದದ್ದೆಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ 

ರೋಗವುಳ್ಳಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಧೂವರರನ್ನು ಕೊಡಲು ಜನ ಹಿ ರ 

ಆದರೆ ಅಪಸ್ಮಾರವು ಒಂದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬೇರಾರಿಗೂ ಇರದೆ ಒಬ್ಬರಿ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಉಂಟು. ಆ ರೋಗದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಸಿಶ್ಚಿತ ಕಾರಣ 

ವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನವಿನ್ಟೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿಲ್ಲ. ಆದನ್ನು 

ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸಾಕ್ರಮವೂ ಅದರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲೋಪಥಿಯು ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ 
ನೊಡುತಿ ರುವ ಮಾತೆಗಳಿಂದ ಮಿದುಳು ಮತು_ ನಾಡಿಶತಂಶುಗಳಿಗೆ ಮುತು ವ ಪ ತಿ ಖಿ 

(ಮಾದಕತೆ) ಬರುವುದರ ಮೂಲಕ ರೋಗವು ತಾತ್ಪಾಲಿಕವಾಗಿ ಅಡಗಿದಂತೆ 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಅಪಸ್ಮಾರ ರೋಗದ ಕಾರಣವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯ 

ವಿವೇಚಿಸುವುದು: (೧) ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೆಡಿಸುವ ದುರಾರಾರ ದುರ್ವ್ಯಸ 

ಗಳಿಂದ ಮೊದಲು ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗಗಳಾಗಿ, ಅವುಗಳ ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅ 

ಸ್ಮಾರ ರೋಗವು ಬರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಮ್ಲ ಬಿತ್ತ (ಹುಳಿ ಸುಡುವ) 

ರೋಗ, ಅತಿ ಸಂಭೋಗ, ಅತಿ ಕಾಮುಕ ವಿಚಾರಗಳು, ಭಯಂಕರವಾದ 

ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಯಕೃತ್ (ಲಿವರ್) ದೋಷಗಳಿಂದ ಅಪಸ್ತಾರ ಬರಬಹುದು. 

ಅಂತಹೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಂಟು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ 

ಮೂಲ ರೋಗಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರವು 

ಗುಣವಾದುದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವದಲ್ಲಿದೆ. 

(೨) ಮನೋದೋಷಗಳಿಂದಲೂ ಅಪಸ್ಮಾರವುಂಟಾಗುವುದೆಂದು 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. “ಚಿಂತಾ ಶೋಸಾದಿಭಿ8ಿ ದೋಷಾಃ 

ಕ್ರುಧ್ವಾಹೃತ್ ಸ್ರೋತಸಿ ಸ್ಥಿತಾಃ! ಕೃತ್ವಾ ಸ್ಮೃತೇರಪಥ್ವಂಸಂ 

CL 30 ಹಾರ್ಸ್ 



ಅವನ್ನಾರ 
ಸೆ 

ರ 
ಹ ಮೆ pS RE ಹ ಕ್ರೋಧಾದಿ ಸೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಪೀಡಿತನಾದ ಮನುಷ್ಯನ 

ಹೃದೆಯಸ್ಥಿ ತವಾದ ವಾತ, ಪಿತ್ತ, ಕಫ ದೋಷಗಳು ಕೆರಳಿ ಮಿದುಳಿನ ಸರಣ 
ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರ ರೋಗವುಂಬಾಗುನುದು. 

ಅಪಸ್ಮಾರದ ಶಳವು ಬಂದಾಗಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು: "ಈಂಪತೇ 

ಅಸೆಸ್ಮಾರಂ ಪ್ರೆಕುರ್ವತೇ ||. ಎಂದರೆ ಚಿಂತೆ ತೋಕ ಭಯ ಮತೆ 

ಪ್ರದಶೇವ್ದ೦ತಾನ್ ಫೇನೋದ್ವಾಮೀ ಶ್ವಸಿತ್ಯಪಿ? — ಎಂದರೆ ಕ್ರ ಕಾಲು 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಕ, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವಿಕ್ಕ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬುರುಗು, ಉಬ್ಬಸ ಮುಂತಾದ 
ಕಣಗಳು ಕಾಣುವುವು. ಶೆಳವು ಬಂದು, ಬೀಳುವ ಮುಂಜಿ ಕೆಲವು ಕೋಗಿ 
ಳು ಊಂ ...... ಎಂದು ಕೂಗಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಅಲ್ಲದೆ, "ತಮಃ ಪೈಮೇಶಃ 

ಸಂರಂಭೋ ಜೋಹೋದ್ರೇಕ ಹತಸ್ಮ ೃತೇಃ'- ಅವನ್ಮಾರದ ಶೆಳವು ಇನ್ನು 
ಆಕ್ರಮಿಸುವುದೆನ್ಟ್ಟುವಾಗ ರೋಗಿಗೆ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿದಂತೆಸಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಶತ, ೫ 

ಹ ಟ್ರ 

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು, ಕಣ್ಣುಗಳು ತಿರುಗಲಾರಂಭಿಸುವುವು, ಕೆಕಾಲು 
ಲ ಕ್ರ 

ಗಳೊಳಗಿನ ಅಂಕೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ತಪ್ಪು ವುವು. 

"ಹೃತ್ಯಂಪಃ ಶೂನ್ಯತಾ ಸ್ಟೇದೋಧ್ಯಾನಂ ಮೂರ್ಲಾ ಪ್ರಮೂಡತಾಂ'_ 

ಎಂದರೆ ಹೃದಯದ ಬಡಿತ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು, ಮನಸ್ಸು ಶೂನ್ಯವೆನಿನು 
idol ಪಿ 

ವುದು, ಧ್ಯಾನಮಗ್ಗನಂತೆನಿಸುವುದು, ಬೆವರುವುದು, ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಕಾಣುವುದುಂಟು. 

ಅಪಸ್ಮಾರದ ಪ್ರಾರಂಭ: (೧) ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ರೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾದರೆ ಹಲಕೆಲವು ದಿನಗಳ, ಇಲ್ಲವೇ ಹಲಕೆಲವು ವಾರಗಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 
ತೆಳವುಗಳು ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. (೨) ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 
ಅತಿ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೋ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡು, ಅದ್ಭಶ್ಯವಾಗುವುವು. 

ಇಟ್ 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪಸ್ಮಾರ ಹೊಡೆಯಲಿರುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವರೂಪವಾಗಿ, 

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲವೆ ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಂದು ಶೆಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೀವ್ರ 
ವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಮಾಯವಾಗುವುದು. ಅನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರವು 

ಕಡೆಮೆಯಾಗುತ್ತ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಗ್ರವಾಗುತ್ತ ಬರುವುವು. (೩) ಕೆಲವರಿಗೆ 

ನಿತ್ಯವೂ ಕೆಲವು ಸಲದಂತೆ ಶೆಳವು ಬಂದುಹೋಗುವುದುಂಟು. 

"ಅಪಸ್ಮಾರದ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಈ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು 
ಪ್ರಕಾರಗಳಿರುವುವು. ಅವನ್ನು (೧) ಮಹಾವನ್ಮಾರ (೨) ಲವ್ಹಪಸ್ಮಾರ, 



೬೫ ಬಡವರ ಮೆದೆ 

ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು... ಮಹಾಪಸ್ಮಾರದಲ್ಲಿ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಬಹುತ 
ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವುವು. ಲಘ್ಲನನ್ಮಾರದಲಿ ರೋಗಿಯು ಕೂತಿರುವಾಗ 
ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡುಗಳವಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಕೂಗುವುದು, ಬಾಯಿ ಬುರುಗು, ಈ ಯಾವ ಲಕಣಗಳೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಆ ೬ಗ, 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಅಪನ್ಮಾರ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾನಸ್ಮಾರ ಮತ್ತು ಲಘ್ರಪನ್ನಾರ, ಎಂದು 

ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿರುವುವೆಂದು. ಹೇಳಿದೆನಷ್ನೇ. ಈಗ ಚಿರಿತ್ಸೆಯನ್ನು 
ವಿವರಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೆಂದರ 
ಅವಸ್ಮಾರವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 
"ಬಡವರ ವೈದ್ಯ'ದ ಲೇಖನಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಒಳೆಗೊಳ್ಳೆ ಬೇಕೇ ಬೇಡವೇ 
ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿತು. ಆದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ನರಿಗೆ ರೋಗ ಪರಿಚಯ 
ವಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ರಿರವಾಯಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಧಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ವಥ್ಯವ್ನ 
ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. 

ಅಪಸ್ಮಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡದಾರಿ: ಈ ರೋಗವು ಗುಣವಾಗುವು 
ದಿಲ್ಲವೆಂಬ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ರೋಗದ ಆಫಾತವಾದಾಗ ಕಾಣುವ ಭೀಕರ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲಕ ರೋಗಿಯೂ ಅವನ ಹಿತಚಿಂತಕರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 
ಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಂಚಲತೆಯನ್ನು ಶೋರಿಸುತ್ತಾರೆ; ಕಂಡಕಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲ 
ನಿದ್ದು ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ತಾತ್ಪಾಲಿಕ ಗುಣ ತೋರುನ 

ಅಲೋಸಧಿಯ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗುವವರೂ ಬಹಳ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. 
ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮಾತ್ರೆಗಳು ರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನ ಮಾಡಿದ ಉದಾ 
ಹರಣೆಗಳು ಅನರೂನ. 

ಅವುಗಳಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಆಘಾತಗಳು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವು 
ವೆಂಬುದು ನಿಜ. ತೋರಿಕೆಯ ಆ ಗುಣಕ್ಟೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳೊಳಿಗಿನ ನಾಡಿ- 

೭. ೭೬ 



OL ಅನ ಸ್ಮರ ೬೯ 

“ದೆ ಲಿ ಎಲೆ ಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಮಿದುಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಗಳೇ ಕಾರಣ 
ವಾಗಿವೆ. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಮಾತೈಗಳನ್ನು ಸೇವಿನ ಚ ಜ್ಯ ಬವ ಚ ಮಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೀವಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ರೋಗದ 

ಸ ದಿ ನಾ ಸ ೯ ರ್ pe ಚತ ಈ ವ ಚ | ವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಉಂಟು. 
ಛಿ ( hong ಜ್ ಕೆ pe 

1 ಸ ಈ ಉತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ದ್ರ ಮ 5 ಸ್ Ja Ke ವ ಮುಂಚೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಸರ್ಯಾಲೋಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿನ 
ಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮುರ್ವೇದದ ದ (ಕಾ ಲದ, ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ರೋಗವು ಮಿದುಳಿನ 

ನ್ನ ತಿಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಆಕೃಮಿಸುವುದಾದರಿಂದ ಆ ಶೇಂದ್ರವನ 

ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ನಮಂಜಸವಾದುದೆಂದು ಹೆಜಿಬಹುಜಿಲ ್ರೈ ಸಮಂಜಸವಾದುದಿಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? 
ಡೆ ಇನ ವಿ PE ರಾ 1 ದ್ರ pe 8 ಆರನೇ ಅವನ್ಮಾರ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸು 

ವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ರೋಗಿಯ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಕ ಮವನ್ನು ಹೇಳ 

ಜೀಕೆಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಹ ಆಕಿಕೆಯಲೆ ಟಟ: Wh ui ಈ i, ಸ ೫ ಆಲ್ಬಕಯನ್ಲ (೧) ರೋಗದ ಆಘಾತವಾದಾಗ 

ಮಾಡತಕ್ಕ ಆರೈಕ್ಕ, (೨) ಮರಳಿ ಆಧಾತವಾಗದಂತೆ ನಿರೋಧಿಸುವ ಆಕ್ಕೆಫೆ 

ಎಂದು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 
ನ ಇ) ಭಿ ಆಘಾತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ರೋಗಿಯು ಶೆಳವು ಬಂದು ಬೀಳುವಾಗ 

ಎ ನಾಲಗೆಯನ್ನು ಕಚ್ಛಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಹ್ಹಾುಗಳೆಡೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡೆ ಬೂಚನ್ನು 
೯ ಹ ಈ ನನ 

(ಕಾರ್ಕು) ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆಯ ಚಂದನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಆಗ ಬಾಯಿಂದ ಹನ 

ರುವ ಜೊಲ್ಲು, ಬುರುಗು ಮತ್ತು ನೊರೆಯು ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ತೆ ಉಸಿರಿನೊಡನೆ 
ಇಬ್ಬ ಜ್ ಎಳೆಯಲ್ಪಡದಂತೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಒಂದು ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಬೇಕು. 

ತಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂಣೀರನ್ನು ಹೊದೆಯಬೇಕು. ಕಾಲು ಬೆಚ್ಚಗಿರು 

ವಂತೆ ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹೂದಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಬಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನೂ ನಡು 
ಮಿ ದ ೧ ಚು. ನಡಿಲಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಥಿರಾತಂಕಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕ್ಸ ಕಾಲುಗಳ 

ಎನಿ ನಡುಕವನ್ನು ಒತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ಮೃದು 

ವಾಗಿ ನೇವರಿನಜೇಕು. ಕಂಣಿನ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರವಾದ ಬೆಳಕು ಬೀಳದಂತೆ 

ಮರೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಆಫಘಾತವು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ರೋಗಿಯು ಪೂರ್ಣ 
ಎ ಮೆ ಆ” ಹ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನೇನೂ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ 

ಆಳೆ Be ೪ 

ಬಾರದು. ಎಚ್ಚರವಾದಮೇಲೆ ರೋಗಿಯು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀರನ್ನೋ ಕಾಸಿ 
ಯನ್ನೋ ಕೊಡಬಹುದು. 

ಮ byte ನ ಧೆ ಈ ಇ ಆಘಾತ ನಿರೋಧಕ ಆರೈಕೆ: ಅಪಸ್ಮಾರವನ್ನು ವೂರ್ಣವಾಗಿ 



೭0 ಬಡವರ ವ್ಯೆ ದ್ಯ 

ಗುಣಪಡಿಸಲು,ಎರಡು ಆಘಾತ(ಫಿಟ್ಸ್)ಗಳ ನಡುವಿನ ನಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುನ 
ಆರೈಕೆಯೇ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಇಲ 
ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಪಸ್ಮಾರದ ಆಭಾತವಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ಆರಿ ಕೊಂಡು, 
ರೋಗಿಯು ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಜಲಾ£ಯಗಳ ಕದೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭ 
ಬಂದಾಗ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಇರಲೇ ಬೇಕು. ಸಿಟ್ಟು, ಹಗೆತನ 
ಅತ್ಯಾನಂದಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸಸ್ಮಾರದ ಸೆಳೆವು ಬರುವುದುಂಟು, 
ಅಂತಹ ರೋಗಿಗಳನ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುವೆ ಪರಿಸಿತ್ರಿ 
ಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಡಬೇಕು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸಮುಯಶೀಲಕೆಗಳಿರ 
ಬೇಕು. ಅನೇಕರಿಗೆ ಪಿತವಿಕಾರದಿಂದಲೇ ಅವನ್ಮಾರವು ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ 
ಏತ್ತವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಉಷ್ಣ, ಹುಳಿ, ಕಾರಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ೇನಿನಬೇಕು. ಮಲಬದ್ಧತಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ನಾಡೀತಂತು 

ಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಮದ್ಯ ನಶ್ಯಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 
ದಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುಂಜಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿಸಿನೀರು 
ತಂಣೀರುಗಳನ್ನು ವರ್ಯಾಯವಾಗಿ (Alternately) ಹೊಡೆಯಬಜೇಕು. 



ಉನ್ಮಾದ (ಹುಚ್ಚು) 

“ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಯಿತು ಎನಗೆ ಹುಚ್ಚು ಒಿಡಿಯಿತು'-. ಎಂದು ದಾನೆ 

ಕೊಬ್ಬರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಿಡಿದುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹುಚ್ಚು. 

ಅಂತೆಹೆ ಹುಚ್ಚುರೋಗ ಅಂಟದರೆ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 

ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಕ್ತು ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಹುಚ್ಚು. 

ಹಾಗೆಯೇ, ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹೆವ್ಯಾಸಕ್ಟೂ ಹುಚ್ಚು ಎನ್ನುವುದುಂಟು. 

“ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಹುಚ್ಚು, ಆಟದ ಹುಚ್ಚು'- ಎಂಬಂತಹ ವದಪ್ರಯೋಗ 

ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ವಿಷಯದ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಎಂಬ 
ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಹುಚ್ಚು' ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೊಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾಗಲಿ 
ಕಲೆಯಾಗಲಿ ಕೈಗೂಡಲಾರದು. ಅಂತಹ ಆಸಕ್ತಿಯು ಒಳ್ಳೆಯೆದಾದೆರೂ 

ಅದರಿಂದ ತನು ಮನಗಳ ಆರೋಗ್ಯವು*ಕೆಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಹುಚ್ಚು ಒಂದು 

ರೋಗವೇ ಸೈ ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿವ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವೇಚಿಸ 
ಹೊರಟರುವುದು ರೋಗಸ್ವರೂಪದ ಹುಚ್ಚೇ ಆಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹುಚ್ಚು- 
ರೋಗದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಜಗತ್ತಿಗಾಗಲಿ ಉಪಟಳವೇ ಹೊರತು ಸುಖವಿಲ್ಲ. 

ಹುಚ್ಚು, ಮನಸ್ಸಿನ ರೋಗವೆಂಬುದು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ದವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೂ, ಹೃದಯವು ಮೊದಲು ದೂಹಿಶವಾಗಿ ಅನಂತರ ಮನೋಬುದ್ದಿಗಳು 

ರೋಗಿಷ್ಟವಾಗುವುವೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ 3 

ವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ವಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾನನಟಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ರ್ರೈ 

ಗಳು ತುಂಬ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿವೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮನೋ 
ರೋಗಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಿದುಳನ್ಬು ಅರ್ಧಾತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಜಡಗೊಳಿಸುವ (ಸಿಡೆಟವ್, ಬ್ರಾಂಕ್ವಿಲ್ಪೆನರ್ಸ್) ಕ್ರಮಗಳಿಗೇ ವ್ರಾಶನ್ತ್ಯ 
ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ತತ್ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ಮನೋರೋಗಗಳು 

ನಿರ್ಮೂಲವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅತ್ಯಲ್ಪ. ಆದರೆ ಆಯುರ್ವೇದವು ಮನೋ 

ರೋಗಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೃದಯವನ್ನು ಇರ್ದೋವಗೊಳಿನುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 



ಇ ಬಡವರ 2 ರ 
ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮನೋರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣವಡಿನಲು 

ಸಮರ್ಥವಾಗಿದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹುಚ್ಚುರೋಗದ (ಉನ್ಮಾದ) ಕಾರಣ 

ಗಳು ಹೀಗಿವೆ: "ವಿರುದ್ಧದುಷ್ಟಾ ಶುಚಿ ಭೋಜನಾನಿ। ಪ್ರಧರ್ಷಣಂ 

ದೇವಗುರುದ್ದಿಜಾನಾಂ। ಉನ್ಮಾದ ಹೇತುಃ ಭಯ ಹರ್ಷಪೂರ್ವೋ 

ವುಕೋಭಿಘಾತೋ ನಿವವಾಾಶ್ಚ ಬೇಷ್ಬಾ 82. ಎಂದರೆ ದುಷ್ಟ ಆಹಾರ 

ಜೀವರು ಗುರುಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರುಗಳನ್ನು ಹೀಯಾಳಿಸುವುದರಿಂದ, 

ಪುರ ಭಾವನೆಗಳ ಆಘಾತವಾಗುವುದರಿಂದ, ಕಡೆಯ ಮನಸ್ಸು 

ಗಳೆ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಗಾಸಿಯಾಗುವಂತಹ ವಿಕೃತವಾದ ಅಂಗಜೇವ್ಟೆ 

ದುಷ್ಬಾ8! ಬುದ್ದೇರ್ನಿವಾಸಂ ಹೃದಂಯಂ ಪ್ರದೂಷ್ಯ! ಸ್ರೋತಾಂ- 

ಧಿಷ್ಠಾಯ ಮನೋನಹಾನಿ! ಪ್ರೆಮೋಹಯಂತ್ಯಾಶು ನರಸ್ಯ 

ಚೇತ8?- ಎಂದರೆ, ಮೊದಲೇ ಮರ್ಬಲ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಾತ ಪಿತ್ತ 

ಕಫ ದೋಷಗಳು ದೊಸಿತವಾಗಿ, ಬುದ್ದಿಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರುವ ಹೃದಯವನ್ನು 

ಕೆಡಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ರೋತಸ್ಸು(ಮಾರ್ಗ)ಗಳಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ 

ಮನುವ್ಯನ ಜೇತನ್ಸನ್ನು; ಎಂದರೆ ಜೀವನವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಚ್ಚೆ ಯನ್ನು ಮಂಕು 

ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. 

ಹಾಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಂಕುಗೊಳಿಸುವುದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಉನ್ಮಾದವು (ಹುಚ್ಚು) ಆವರಿಸಿದ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ 

ಚಿಹೈೆಗಳು ತಲೆದೋರಲಾರಂಭಿಸುವುವು: *ಧೀವಿಭ್ರಮಃ ಸತ್ವ ಪರಿಪ್ಲೆವಶ್ಚ 

ಪರ್ಯಾಕುಲಾ ದೃಷ್ಟಿ ರಧೀರತಾಚ। ಅಬದ್ಧವಾಕ್ತ್ವಂ ಹೃೈದಂಯಂ 

ಚ ಶೂನ್ಯಂ ಸಾಮಾನ್ಯಮುನ್ಮಾದ ಗದಸ್ಯ ಲಿಂಗವತ್13.. ಎಂದರೆ 

ಬುದ್ದಿಗೆ ಭ್ರಾಂತಿಯಾಗುವುದು, ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳು ಚಂಚಲವಾಗುವುದು 

(ಎಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇಚ್ಛಾ ನಿಜ್ಜೆ, ಪ್ರೀತಿ ದ್ವೇಷ, ಸಂತೋಷ 

ಶೋಕಗಳು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಟೆ ಬದಲಾಗುವುವು), ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಖೇದ, ಭಯ, 

ಉಗ್ರಾನಂದಗಳ ತುಮುಲವು ಆವರಿಸುವುದು, ಥೌ ಪರ್ಯೆವು ಉಡುಗುವುದು, 



ಹುಚ್ಛುರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೊದಲ, ಆ ರೋಗೋ 

ತ್ಸತ್ತಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲೇ ಜೇಕು. 
ಉವಾದರೆ ಮುಟ್ಟು ಮತ್ತು ನಗಃ ರ್ಭಾವನ್ನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದುವು. ಬಸಿರಾಗಿರುವ 

ಹೆಂಗನರ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಕ | ತಿಗಳಾಗುವುದರಿಂದ ಶರೀರ ಮತ್ತು 

ಮನೋವಹ ನ್ರೋತಸ್ಟು ಗಳು ವಿಷ ಜಃ ಹುಚ್ಚು, ಅಪಸ್ಮಾರ (ಮಲ 

ರೋಗದಂತಹ) ಬೇನೆಗಳಾಗಬಹುದು. ಮುಟ್ಟು ಯಾಂ ಆಗದಿರುವುದ 

ರಿಂದಲೂ ಉನ್ಮಾದವಾದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಉನ್ಮಾದ 

ರೋಗಿಣೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟೇ ಆಗದಿರುವುದನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಬಲ್ಲರು. 
ಆದ್ದರಿಂದ ಉನ್ಮಾದಿನಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸಿಯನ್ನು ಸಹಃ ಅವಳ ಮುಟ್ಟು 

ಮತ್ತು ಗರ್ಭದೋಷಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ 3ದಲ್ಲರಿನಬೇಕು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಹುಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ (ಅ) ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, (ಆ) ನಿವಾ 
ರಕ ಚಿಕಿತ್ಸ, ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಯಲ್ಲಿ, ಹುಚ್ಚಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಈ ಮೊದಲು ನಿವರಿಸಿದೆಯೋ, 

ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿನುವುದು ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಎಂದರೆ ದುರಾಹಾರ 

ಗಳನ್ನು, ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಮನಃಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾ ನಕರವಾದ ಪರಿ 

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯು ಇರುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 

ಓಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳೇ ಅವನೊಡನೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು. ಹುಚ್ಚನ ಮಾತು 

ಗಳಿಂದ ರೇಗಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಳು ಅವನ ಹತ್ತಿರ ಸುಳಿದಾಡಬಾರದು. ಅನನ 

ವಿಕಾರವು ಎಂತಹ ಸಮಯ (ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಹುಂಣಿಮೆ), ಮತ್ತು ಎಂತಹ 

ಮಾತು ಫಟಕೆ ಸಭ್ ಉಲ ಸಣಿಸುವುದೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅನ ನಕಕ ಆವನನ್ನು ಆರ್ಫೆಸುವ 

ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಿವಾರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಎಂದರೆ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ (ಅ) ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, [ಆ]ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡುವ ಚಿಕೆತ್ಸೆ 



ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಎಂದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮತ್ತು 
ತ N ಅಬ ಲೆ ಜ್ ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಪರಸ್ಸರ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಂದು 

ತಿಳಿಖಸಿಚಾರದಸಿ; ಆದ್ದ ರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮನಃ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ವನ್ನು ಕೆಡಿನದಂತೆಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯು ಶರೀರವನ್ನು ಕೆಡಿನದಂತೆಯೂ 

ಶಾರೀರಿಕ ಬ ಚಿತತ್ಸೆ 1ಡಿ) ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಬಹುತರವಾಗಿ ಮಲಬದ್ದತೆ 

ಇರುವುದು. ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯಿಂದ ಹುಚ್ಚಿನ ಆವೇಶವು ಹೆಚ್ಚು ವುದ 

ರಿಂದ, ಒಸಿ, ಮುಂತಾದ ೈನರ್ಗಿಕ ಉವಾಯುಗಳಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ 

ಸವರ್ಜನ ವಾ ಬಸ ಟಃ ತುಂಬ ತೀವ್ರಾವ ವಸ್ಟೆ ಯಕ್ಷಿ ಉಗ್ರವಾದ ಭೇದಿಯ 

ನ್ಟ ಕೊಡಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉನ್ಮಾದವುಳ್ಳೆ ಹೆಂಗಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟು ತೆಜೆ 

ದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸಮಯೆಶೀಲತೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಬೇಕು. 
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿ ತಪವು ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದ ಕಷಾಯವನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. 

ಡ್ನ 

ಹಾಗೆಯೇ, ರೋಗಿಣಿಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಗರ್ಭದ ವಿಷಮಯೆತೆಯಿಂದ 

ಉನ್ಮಾ: ದವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಶ್ಚಿ ತವಾದರೆ, ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವ ಕ್ರಮ 

ವನ್ನೂ ಕೈಕೊ ಸ ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದನ್ನು ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. 

(೩) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉನ್ಮಾದದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುವು 

ತ್ರಿ 
ಣಾ ಬಿ ಠಿ 
ಲ. ಸಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ದಿನಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೆ ಹೋದಂತೆ ಹುಚಿ 

ಉಗ್ರವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುವು. ನಿದ್ರಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ ಉನ್ಮಾದರೋಗಿಯು ಉ; 

ಜ್ಜ ಹೊಂದಲಾರಂಭಿಸಿರುವನೆಂದು ನಂಬಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ನಿದ್ರೆ ಬರಿಸುವುದ 

ಕ್ಪಾಗಿ [ಅ] ಆಹಾರವನ್ನು ನಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅಜೀರ್ಣವಿದ್ದ. ರೆ ಹಿಂಗ್ರೃಷ್ಟ ಪ್ರ 

ಚೂರ್ಲವನ್ನು ಕೂಡಬೇಕು. [ಆ] ನೆಂಜೆಗೆ ಬೇಗ ಊಟ ಮಾಡಿಸಿ ಚಟು 

ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಮಲಗುವ ಮುಂಚೆ, ಅರ್ಧ ಕವ್ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿಗೆ ೫ ಗುಂಜಾ 
ಹನನ [ಗನಿಗಸೆ]ಯನ್ನು ಅರೆದು ಬಿರೆಸಿ ಸ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಟು ರೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. 

[೪] ನಾಡೀ [ನರ] ತಂತುಗಳ ಕೆರಳಿಕೆಯು ಶಮನವಾಗುವಂತೆ ಇಡಿಯ 

ಮೈಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಉದ್ವರ್ತೆನ 
[ಮಾಲಿಶ್] ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ""[ಸರಸ್ವ ಶಿ ಶೊಸ್ಪಲು» 
ಒಂದೆಲಗ] ತೊಸ್ಸಲಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರಿರುವ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಫಲವನ್ನು 



ಎ. ನ್ಮಾದ ೭೨% 

ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

(೫) ಮೊಗು, ತಿನ, ನೆತ್ತಿ, ಅಂಗಾಲುಗಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆಗೆ ಬೆಚ್ಚ 
ಗಿನ ಆಕಳು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 

(೬) ಸಂಜೆಯ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ೧ ಗಂಟಿ ಮುಂಚೆ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ 

ನಬೇಕು. ಆಗ ತಲೆಯುಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ತಂಣೀರಿನ ಧಾರೆ ಬೀಳು ಸಾನ ಮಾಡಿನಬೇ fe") 

೪ Rp, ನ್ನ ಮ ಎಮಿ 

ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ತಂಣೇರಿನಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಖಬೆಯ 

ಇತ 
[ತ 

ಸ್ಯ 

ಮಾವನಿಕ ಚಿಕ *ಿತ್ಪೆ: (೧) ರೋಗಿಯು ಇರುವ, ವಿಹರಿಸುವ | ನಲ 

ಗಲ ವರಿಸ್ತಿ ತಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಕೆರಳಿಕೊಳ್ಳ 

ದಂತೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಡಬೇಕು. ಅರ್ಧಾತ್ ರೋಗಿಗೆ ಬೇಡೆವಾದ 
ವಕ್ತಿಗಳು ಸೂ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನುಳಿದಾಡಬಾರದು; ಗದ್ದ ಲ ಗೊಂದಲ ಜಗಳ 

ಗರು, ಆವನು ಇರುವೆಡೆಯೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು. 

(೨) ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕ ಚಲನನು ತ ಮ ಹ 
೨ 
ಆ ಬ 

ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗ, ಕ ಸಟೆ ವಾದಾವಗಾಹನ (ಪಾದನ್ನಾನ, ಈ. 

ತ್) ಕೊಡೆಬೇಕು. ಎಂದರೆ ಅವನ ಪಾದಗಳು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗು 

ತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಪಾದದಿಂದ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಹೊದಿಸಬೇಕು. 
ತಲೆಯಮೇಲೆ, ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಟ್ರಯನ್ನೂ ಹರಡಬೇಕು; ೫ ನಿಮಿಷ 

ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ವಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ ಅವನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿರಿಸಜೇಕು. 

(೩) ಭಾವಾವೇಶಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ರಾಗ ತಾಲ, ತಾನ 
(ಆಲಾವ)ಗಳುಳ್ಳಿ ಸಂಗೀತವು ರೋಗಿಯ ಕವಿಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಏರ್ವಡಿಸ 

ಬೇಕು. ಗುರುದೇವ ತಾರಾನಾಥಜಿಯವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯೆವರಿಂದ 

ಕಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚು ರೋಗಿಗೆ ಅಂತಹ ಶಾಮಕ ಗೀತ ತಾಲಗಳಿಂದ 

ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದುದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರೋಗಿಯು ತಾಮಕ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದವ್ಟೆ ತ ಅದನ್ನು ಅವನೂ ಕಲಿಯುವಂತೆ, ಹಾಡು 

ವಂತೆ ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವ್ರೆ ವೈೇರಿಸಬೇಕು. 

(೪) ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಃಶಾಮಕ ನೃತ್ಯದರ್ಶನವೂ ಅದರ ಅಭ್ಯಾ 

ಸವೂ ಹುಚ್ಚನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಲ್ಲುವು. ಹಾಗೆಂ 



ಹ 
ಬಡೆವರ ವೈದ್ಯ ಅಕ 

ಚಿತ್ರವೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯಗಳ ನೋಟನೂ ಉನ್ಮಾದರೋಗಿಗೆ ಹಿತಕ[ 
ನಾನಬಲ್ಲುಪು. 

(೫) ಉನ್ಮಾದರೋಗಿಯ ಜತ ಕೆತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಜಪ 

ಧ್ಯಾನ, ಉಪಾಸನ, ಹೋಮ, ಹವನ, 3.1. ಬರು ಮುಖ್ಯ 
ವಾದ ಸ್ನಾನವಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಚ ತಂತ್ರಾದಿಗಳ ಚಿಶೆಶ್ರೈಯನ 
ಮಾಡುವವರು ತನು ಮನಗಳಲ್ಲಿ ವರಿಶುದ್ಧ ರೂತ ತಮ್ಮ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಿದ್ದಿಯೆನ 
ಕೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡವರೂ ಆಗಿರಬೇಕು. ' ಅಲ್ಲಜಿ ಅಂತಹ ಮಾಂತ್ರಿಕರಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸತ್ಸರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿದ್ದರ ತೀವ್ರ 

ಗುಣ ಸಿಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

ಔಷಧಗಳು: (೧) ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಗುರುದೇವ ತಾರಾ 
ನಾಧಜಿಯವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚ) ಹುಚ್ ರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ 
«ಬ್ರಾಹ್ಮೀಕಲ್ಪ?ವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ಉನ್ಮಾಡ 
ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ರ ಯೋನಿಸಿ ಗುಣ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. 

ಬ್ರಾಹ್ಮೀಕಲ್ಪ: ೨೧ ಬ್ರಾಹ್ಮೀ ಎಲೆ [ಒಂದೆಲಗ ಸರಸ್ವತೀ ತೊಪ್ಪಲು], 
೭ ಮೆಣನು, ೫ ಭಾ ಅರ್ಧ ತೊಲೆ ಗಡಿಗೆ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಅರೆದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಯ ವಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಬಾಯಿಗೆ 
ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಬಿಳಿ ವಸ್ತ ಸ್ರೃವನ್ನು ಹರಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ೧ ಕಪ್ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು 
Lo ೫೫% ಅದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಕದಡಿ ಬೆಳ ಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲ ಬ 
ಬೇಕು. ಇದೆನ್ನು ೩ ವಾರ ವ ವ್ರ ನೋಗಿಸನಬೇಕು. 

[೨] ಜಟಾಮಾಂಸ್ಕಿ ಶಂಖಪುಸ್ಟಿ, ಸರ್ಪಗಂಧ, ಈ ಮೂರರ 
ಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಮತೂಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳೆ 
ಬೇಕು. ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು 'ಜಿಳಗ್ಗೆ ಮತು. ಸಂಜೆ ೫ ಗುಂಜಿಯಷ್ಟನ ನ್ಟ ಜೇ 
ನಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಟಿಸಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಕಳ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸಬೇಕು. 

[೩] ದಿನಾಲು ೩ ಸಲ, ೪-೪ ಚಮಚಾ "ಸುವರ್ಣಯುಕ್ತ ಸಾರ- 
ಸ್ವತಾರಿಷ್ಟ 'ವನ್ನು ೪ ಚಮ್ಚಾ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಜೇಕು. ಸುವರ್ಣ 
ಯುಕ್ತ ಬನ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಕಾಲು ಗುಂಜಿ ಸುವರ್ಣ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಸಲ 
ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. 

ಅಲೋಪತಿ ವೈದ್ಯರು ಉನ್ಮಾದರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ 



ಉನ್ಮಾದ ೩.8. 

ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯೊ ೇವಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ, 
ವಿಶಿಷ್ಟ ನರವನ್ನು ಕತ ತರಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ನ್ನು ಮಾಡುವರು. 

ಅವುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ರೋಗಿಯ ಕೋಜಭೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. 

ಆದರೆ ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ನರಮುಂಡೆಲಗಳೇ ದುರ್ಬಲವಾಗುವ ನಂಭವವಿದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಕಿತ್ರೈಯಿುದ ಹಾಗಾಗದೆ. ಮಿದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು 

ಉತ್ತ ಮುಗೊಳ ಉ್ಭ್ರವ್ರದು. 

೪ ೫ 1೫% ಸೇ 



ಗ 

ಗುರಿಯಾದ ಶರೀರದ 

ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿ 

_ಯವಾಗಿಬಿಡುವುದು. 

ಈಡಾಗಿ, ಬೀಳುವುದುಂಟು. 
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ಅವಯವವು ನಿತ್ರಾಣವೆನಿಸಿದರೆ, 
೯೦ಗವಾಯು ಆಗಬಹುದೇ ಎಂದು 
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ಆರ್ಧಾಂಗವಾಯು ೭೯ 

ವ್ರಕೋನಕ ಅಹಾರ ವಿಹಾರಗಳು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದಾದೆರೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ವಾತರೋಗಗಳಲ್ಲಕ್ಟೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಹಾಗೆಯೇ ಅರ್ಥುಂಗವಾಯು 
ಷ್ 

ದ...) ಒಟ 

ವಿಗೂ ಅ ನವ ವಾತಜೋನದ ಪ್ರಕೋಪದ ಕಾರಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ ಜಿ 

“ರೂಕ್ಷ ಶೀತಾಲ್ಪ ಲಘ ಎನ್ನು ವ್ಯವಾಯಾತಿ ಪ್ರಜಾಗರೈಃ | ವಿಷ- 

ಮಾಮುಪಚಾರಾಚ್ಚ | ಔಂತ ಶೋಕ ರೋಗಾತಿ ಕರ್ಷಣಾತ್ | ವೇಗ 

ಸಂಧಾರಣಾ ದಾಮಾದಭಿಘಾತಾತ್ 1 

L 

ಎಂದರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಒಣಗಿಸುವ ಗುಣವುಳ್ಳೆ (ಕಾರ, ಕರಿದ ತಿಥಿ 

ಸಿಗರೇಟ್, ಕಾಫಿ, ಚಹಾ, ಮದ್ಯ, ಮುಂತಾದ್ದು ಕ ಅತಿ ಶೀತವಾದೆ (ಐಸ್ 
ಕ್ರೀಂ, ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ನೋಷಕಾಂಶಗಳಿಲದ ಆಹಾರ ಸೇವನ, ಅತಿ 

ಕಾಮಲಂವಟತೆ, ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿದ್ದೆಕೆಡುವಿಕ್ಕೆ ವಿಷಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಎಂದರ 
ರೋಗಗಳನ್ನು ಒಳೆಗೇ ಒತ್ತಿಟ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರೆಗೊಳಿಸುವ 
ನ ಚಂಡ ಔಷಧಗಳು), ಚಿಂತೆ, ದೀರ್ಧಾವಧಿಯ ರೋಗಗಳಿಂದ ಧಾತುಗಳು 

ನಯಿಸುವಿಕೆ, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಬೆವರು ನಿದ್ರಾದಿ ಶರೀರದ ಸಹಜ ಪ್ರವೃತಿ, 
ಹ 3 ಕ 

ಗಳಿಗೆ 
ಷ ಮತ್ತು ನಾಡೀಕೇಂ ೦ದ್ರಗಳಿ ಗ 

ವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲಿ ಹಲವಾಗಲಿ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ 

ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಆಘಾಶವುಂಟಬಾಗಬಹುದು. ಆಧುನಿಕ 

ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳು ತುಂಬ ವ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ 
ಯೆಂಬುದು ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳೆದಿದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿ 

ಆಧಾ ತಕ್ಟ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ದಿನದಿನವೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ 

ಫೃಯ ರ೯ಪಡೆಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವಷ್ಟೆ ತ 

ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಣಾಮ: “ಜೀಹೇ ಸ್ರೋತಾ ಇ೦ಸಿ ರಿಕ್ತಾನಿಪೂರ- 
ಯಿತ್ವಾಃನಿಲೋ ಬಲೀ |. ಎಂದರೆ. ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅರ್ಧಾಂಗ 
ವಾಯುವಿನ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಶರೀರದ ಜೀವಾಂಗ ಸ್ರೋತನ್ಸುಗಳು ಶೆರವಾದಾಗ 

[ಬರಿದಾದಾಗ], ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ, ಕೆರಳಿದ ವಾಯುದೋಷವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 
ನುಗ್ಗಿ ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುವು. 

ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು: ಮೇಲಿನ ರೋಗಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗೊಳೆ ̀
 

ಬಹುದಾದರೂ, ಅಲೋಪಥಿಯು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕಾರಣಗಳೆಂದರೆ 

ದೆ 

ಷ್ಟು ತಡೆದು ಹಿಡಿಯುವ ಐತೆ, ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣಿನದೆ ಹುಟ್ಟ ಕೊಳು ವ ಆಮ 
ಆ 

[ಮೆದುಳು ಮುಂತಾದ್ದೆಕ್ಟೆ] ಏಟು 

© 

2 

(e 
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ಆ ಮ [ಬ್ಲ wh ಶರ್], ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ಹಳೆಯ ವ್ಯಭಿಚಾರ 
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ಶೋಷೋಇಂಂಗಾಣಾಮಂನಿದ್ರತಾ !'- ಎಂದರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹಿಚುಕಿ 

ದಂತಾಗುವುದು, ಸಂದುಗಳ ಆಲುಗಾಟವು ತಡೆಯುವುದು, ಮೈ ನವಿರೇಳು 
ವುದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿತ, ಮೈ ಕೈ ಚುಚ್ಚಿದಂತೆ ತುಂಡರಿಸಿದಂತೆ ಎನಿಸುವುದು, 
ನೋಯುವ್ರದು, ನಡುಗುವುಮ, ಸೊರಗುವುದ್ದು ನಿದ್ರಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ಈ 

ಎಲ್ಲ ಲಕಣಗಳು ಮುಂಬರುವ ಬಹುತರ ವಾತರೋಗಗಳ ಪೂರ್ವರೂಸ 

ವಾಗಿರುವೆಂತೆ, ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಪೂರ್ವರೂವವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಂತಹ ಪೀಡೆಗಳು ಒಂದಾಗಲಿ ಹಲವಾಗಲಿ ತೋರಿಬಂದಾಗ 

ಅಲಸ್ರ್ಯಿನದೆ ವಾತಹರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳು: *ಗೃಹೀತ್ವಾರ್ಥಂ ತನೋ 

ರ್ವಾಯಂಃ ಶಿರಾಸ್ಟಾಯೂರ್ನಿಶೋಷ್ಯ ಚ | ಪಕ್ಷಮನ್ಯತರಂ ಹಂತಿ 
ಸಂಧಿ ಬಂಧಾನ್ ವಿಮೋಕ್ಸಯನ್ ಕೃತ್ ನ್ನೋಪರ್ಧ ಕಾಯಸ್ತ ಸ್ಯಸ್ಯಾದ 

ಕರ್ಮುಣ್ಯೋ ವಿಚೇತನಃ?- ಪ್ರಕುಪಿತವಾದ ವಾಯುವು ಶರೀರದ ಒಂದು 

ಭಾಗದ ನಾಡಿ ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ಭಾಗದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 

ನಾಶಮಾಡಿ ನಂದುಗಳನ್ನು ಸಡಿಲುಗೊಳಿಸಿ, ಒಂದೇ ಪಕ್ಟವನ್ನಾಗಲಿ, ಕೆಲವರಲ್ಲಿ 

ಸಮಗ್ರಶರೀರವನ್ನಾಗಲಿ, ನಿಸ್ಟಿ ಯಗೊಳಿಸುವುದು; ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ 

ಸಂಜ್ಞಾ (ಸಂವೇದನಾ) ಶಕ್ತಿಯೂ ನಾಶವಾಗಬಹುದು. 

ಗ್ 



( 11) ಅರ್ಥಾಂಗವಾಯು ೮ 

ದೋಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ: ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತೆ 
೧ೇೀಪದಿಂದಲೇ ಆ ರಾ ವಾತದಿಂದ ದೊಸಿತವಾದ ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು 

ಕನದೋಷಗಳೂ ಅದರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕಾಡೆಬಹುದು. ಎಂದರೆ, *ದಾಕು 
ನಂತಾಪೆ ಕಲೂರ್ಭಾಃ ಸದ್ಯಃ ಮಾಯೆ ಪಿತ್ತ ಸಮನ್ನಿತೇ? - ವಾಯು 

ವಿತ ವೂ ನೇರಿದ್ದರೆ ಆರ್ಧಾಂಗವ 1 ನೀಡೆಗಳಲ್ಲದೆ ಉರಿ 

ಮ ಮೂನ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಕೂಡಿರಬಹುದು. 

ಹಾಗೆಯೇ, *ಶೈತ್ಯಶೋಫಥ ಗುರು ಸನಿ ತಸ್ಮನ್ನೇವ ಕಥಾನ್ವಿತೇ? - 
ರೆ ಅಧಾ ಈಕೆ ಲಕ್ಷಣ 

ಳ್ಭುವುದ್ಕು ಭಾರ ಜಡಕೆಗಳೆನಿಸು 

ರುತ 

ಎಂಪರೆ ವಾಯುವಿನೊ ಕ ಕವನವೂ ಸೀರಿ ದ್ದ 

ಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮೈ ತಣ್ಣಗಾಗುಪುದು, ಬ ಬಾತುಕೊಳೆ 

ವ್ರಮ್ಯ ಮುಂತಾದ ಪೀಡೆಗಳು ಕೂಡಿರುವುವು. 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದೆ ದೋಪಾನುಬಂಧದ ತಿಳಿವಳಕೆಯಿದ್ದರೆ ಅರ್ಧಾಂಗ 

ವಾಯುವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವಾಗ ಆ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ದೋಷಗಳ ಶಮನದ 

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ ತಲ್ಫಿಸಲು ಅ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಯಾ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಧಾ ಗವಾಯಿ ನಕ್ಕು ವಾತಪಿತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಮತ್ತು ವಾತ 

ಕಫ ವ್ರಧಾನವೆಂದು ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. 
ಸಾರಧ್ನಾಸಾ ತ್ರ: ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯ ಹ ನ್ಯು ಹೇಳುವ ಮೊದಲ್ಕು 

ಭಜ 

ಗ ಕ್ಯಾ ವಿ 

ಒಬ್ಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆ ಗಟಟ 081 ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಬೇಕೇ ಕೂಡದೇ 

ನದನ್ಮು ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ವರಿಶೀಲಿಸುವುದು' ಒಳಿತು. "ಶುದ್ಧವಾತ 

ಹತಂ ಹೆಸ್ತಂಕೃಛ್ರ ಸಾಧ್ಯತಮಂಂನಿದುಃ! ಸಾಧ್ಯಮನ್ನೇನ ಸಂಯುಕ್ತ್೮ 

ಅಸಾಧ್ಯಂ ಥಂಯಹೇತುಕಂ: - ಎಂದಿ, ಕೇವಲ ವಾತವೇ ಬಹು ಅಂಶವಾಗಿ 
ಕಾಡುವ ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವು ಗುಣವಾಗುವುದು ತುಂಬ ಕರಿನ. ವಿತ್ತ 

ಡಿಂದಾಗಲಿ ಕಧೆದಿಂದಾಗೆಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿದ ವಾತವಪ್ರಕೋವವುಳ್ಳೆ ಅರ್ಧಾಂಗ 

ವಾಯುವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬೇಗ ಮಣಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಕ್ಷಯ 

ಕೋಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಅರ್ಥಾಂಗವಾಯುವು ಗುಣವಾಗ 

ಅಾರದು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಆಘಾತವಾದ ಕೂಡಲೇ 

ಬಹುತರರು ವ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಅವಸ್ಥೆಯು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ತೆ 



ಹೆ ಕಾಹ 2.5 ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ವಾರದವರೆಗೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಸಿಯ 

ಬಾಯಿಂದೆ ಅವನಿಗಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು. ಅರಿಶುಕೊಳ ನ ವುದು ಸಾಧ ವಿಘ್ನ 

ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಆಧಘಾತವು ಒಂದೇ ಪಕ್ಕದ ಕಣ್ಣು, ಬಾಯ್ಕಿ 

ಅಲುಗಾಡಿಸಲು ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡುವುದ ಸು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಆ ಆ 

ದಾದರೂ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಮಾತ್ರ ಕ್ರಿಯಾಹೀಸ 

ವಾಗುವುದು... ಆದೆರೆ ಬಹುತೆರ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಆಘಾತವಾದ 

ರಾ ಗಂಟಲಿನ ನುಂಗುವ ಸ್ಟಾಯುಗ` ಸ ದುರ್ಬಲ 

ದ್ದರಿಂದ ಆಗ ರೋಗಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನಾಗಲಿ ಪಾನೀಯಗಳ 
ಯಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ 

ಹನಿಯಾಗಿ ನ ಕೆ. ಯಿಂದ ಹಾಕಚೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ರ ಆವನ್ನು 

ಲ ಇಳಿಂ ಯದಿ ಶಾ ಿಸನಾಳದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪ್ರಾ ರಾತಾ, 

ಬಹುದು. ಆಧಾತವಾಗಿ ೧೦-೧೨ ಗಂಜಿಗಳವರೆಗೆ ಏನನ್ನೂ ಕಣ! 

ಕಾದರೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಗಿ 
ನಾಲಗೆಗೆ ೫ - ೧೦ ನಿಮಿಷಃ ಮ್ಮ ಸವರುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿನ ಆಘಾತವಾದೊಡನೆ ರೋಗಿಯನ್ನು ಸುಖಕರ 

CNT ಜೌ ನಿಂ lL €L (6 (© 

“₹9 ಸ್ ತ್ತ ಲ 
ಗ WU wel QL 

ಚಾ (3 

ಕತ ರ್ಥ 

(ನಿ ಲ 1 (ಕ್ಮ ಕ. ಆ) 1 ೧ (ಈ 

CL ೫ Po) C}> ವಳು aL 

«ಲೃ (೧೬ ತೆ ಣು 4 2. - “0 6] 6) dL ಹ ಟ್ರಿ a 

ವಾದ (ಕ ಹೆಚ್ಚು ಮೆತ್ತಗಿಲ್ಲದ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದ) ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿನ 
ಬೇಕು. ಕಾಲುಗಳಿಗಿಂತ ತಲೆಯು ಸಲ್ಲ ಎತ ರದಲಿರುವಂತೆ ಮಲಗಿನ ಗ್ದ ನವಿ ಎರ f 

ಬೇಕು. ತಜೆಯು ತುಂಬ ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದ ರೆ, ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚನ್ನಾಗಿ 
ಹಿಂಡಿದ ಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ" ಇಟ್ಟು ಪಾದಗಳೆರಡನ್ನೂ ಬಿಸಿ 
ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಲಗಿಿಡರೇತು. ಆಗ ಮೈಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು 
ಹೊದ್ದಿ ಸಿರಬೇಕು. ೫ - ೧೦ ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಈ ಚಿತಿ ತೈ ನಡೆಸಬಹುದು. 
ಅನಂತರ ಮೊದಲು ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರೆಸಿ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದಿಸಿ ತಿಯ ಮೇಲಿನ 
ಬಟ್ಟಿ ತೆಗೆಯ ಬೇಕು. 

ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಅಗಾಧ ಗುಣಃ ವಾಯುವಿನ ಆಘಾತವಾದೊಡನೆ 
ಒಳ್ಳೆಯ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಧಗಂಟೆಗೊಂದು ಚಮ್ಜಾದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಗಂಟಿಗಳವಕಿಗೆ ನಾಲಗೆಗೆ ಸವರುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಆ 
ವ್ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಎಚ್ಚರ ಬಂದರೆ, ರೋಗಿಯ ನುಂಗುವ 
ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ೨ ೨ ಗಂಟಿಗೊನ್ನು, ೨ರಿಂದ ೪ ಚಮ್ಜೆಗಳವರೆಗೆ 
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ಏಳೆಂಟು ನೆಲ ಕುಡಿಸಬೇಕು. ಆಗ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಹೊರತು ಬೀರಿ ಯಾ 
ಆಹಾರವನ್ನೂ ಕೊಡಕೂಡದು. ರೋಗಿಯು” ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ನೀರಡಿ 
ೀರನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಡಕೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿಸಬಹುದು. 

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನಂತೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ 

ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಬೀಗ ಗುಣವ ಖರಾಗಿದ್ದಾರಲ್ಲದೆ ಆರ್ಧಾಂಗ 

ಇಯುವಿಗಾಗಿ ಕೂಡುವ ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಗಳೂ ಅಂತಹ ಶೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ಬೇಗೆ ಹಿಡಿಸುತ್ತವೆ. 
ಬಸ್ತಿ: ರೋಗಿಗೆ ಆ ದಿನ, ಇಲ್ಲವೆ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಲ 

ಲು ವಿಸರ್ಜನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದರೆ, ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿ 
ನಿಂದ ಮೃದುವಾಗಿ ಬಸ್ತಿಯನ್ನುು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಲನಿಸರ್ಜನನು ಆ ದಿನ 

ಆ 

ಆಗಿದ್ದ ಸ ಒಂದು ಸಲ ಬಸ್ತಿಯನ್ಟು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಒಳಿರೀೇ ಆಗುವುದು. 

Re ಕಾಯಿಲೆಯು ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾಗುವವರೆಗೆ ಆಗಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ 

ಬಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಭೇದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೆಬಾರದು. 

ಸ್ರ ಸಾರಃ ಕೂಡಲೇ ವೈದ್ಯರು ಸಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ 
Ke) 

ಪ್ರ ಸೃಧಮ ಚಿಕಿ ಕಳ ತಳ್ಳ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ವೈದ್ಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ರೋಗಿ 

ಟ್ ಅವರ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೈದ್ಯರು ಸಿಗುವವರೆಗೆ (೧) ಸುಲಭ 
ಹ ವಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ರವೆ ಅಕ್ಕಿ ಸಬ್ಬಕ್ಷಿಗಳೆ ಗಂಜಿ, ಶಾಯಿವಲೆಗಳನ 

ವ 9) ದ ಜಿ ಛಿ 
ಎ 
ಸ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಹಿಂಡಿದ ರಸ, ಮೋಸುಂ 

ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ( ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ) ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೆ 

ಕೊಡುತ್ತಿರಬೇಕು. (೨) ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಮಭಾಗ 

ಸೇರಿಸಿ, ಆಘಾತವಾದ ಪಕ್ಪದ ಕ ಕಾಲುಗಳೆಗೂ ಆವಾತದ ವಿರುದ್ದ 

ನಕ್ಸದ ಮುಖಕ್ಕೂ ಮೆಲ್ಲಗೆ ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ತಿಕ್ಕಬೇಕು; ಕಗ 

ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೂ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ತಿಸ್ಬಬೇಕು. (೩) ಆಘಾತವಾಗಿ 

ಮೇಲಿನಂತೆ ಜೇನಿನ ಪ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ಎಚ್ಚ ರ ಬಂದ ಮೇಲೆಯೂ pce 

೨ ಸಲ. ೨ ಕ್ ಜೇನನ್ನು ಹಂಸದ ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇರ 

ಬೇಕು. (೪) ಮುತ್ತಿನ ಭಸ್ಮ, ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರೋದಯ, ಅಭ್ರಕ ಭಸ್ಮ, 

ಏಕಾಂಗನೀರ, ಬಲಾಶ್ಚಗಂಧಾ ತೈಲ, ಅಶ್ವಗಂಧಾವಲೇಹ ಮುಂತಾದ 

ಸಿದ್ದೌ ಸಧಗಳೆನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. 



ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಉತ್ತರ 

ಎಂದೊ, ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ "ಮುಕ್ಳಳ ಫಿಟ್ ಎಂದೂ, ಇಂಗ್ಲಿಶಿನಲ್ಲಿ 

“ಕನ್ವಲ್ಯನ್ಸ್೨ ಎಂದೊ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಗ್ರಹ' ಎಂಬ 

ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಯಿಂದ ಆದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾವ ಹೇಳಿ, 

ಪೂತನಾ, ನೈಗಮೇಷ, ಶಕುನಿಸ್ತಂದ ಮುಂತಾಗಿ ಬೇರೆಬೇರೆ ಗ್ರಹದಿಂದ 

ಮಗುವು ಶಹೀಡಿಕವಾದರೆ ಕಾಣುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ | ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದೆ. 

ಗ್ರಹಬಾಥೆಯಿಂದ ಬರುವುದಾದ್ದರಿಂದ "ಬಾಲಗ್ರಹೆ' ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿರಲೂ 

ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ್ರಹವೆಂದರೆ” ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಜನ ಗ್ರಹಗಳಾಗಿರದೆ, 

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರು ವ ರೋಗೋತ್ಪಾದಕ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಂತುಗಳಿಂದು 

ಆಯುರ್ವೇದ ಮರ್ಮಜ್ಞ ರು ಅರ್ಥಮಾಡಿದ್ದಾ ರ. ಆ ಗ್ರಹಗಳು ಆಧುನಿಕ 

ಸೂಕ ್ಮದರ್ಶಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸೋಚರವಾಗಡಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ನ್ಗ 

ಆದರೆ ಆಂತಹ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಪೀಡಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತರವಾಗಿ ಆ ನೇಪಕ, ಅಪತಂತ್ರಕ ಎಂಬ ವಾತವ್ಯಾಧಿಗಳೂಳಗಿನ 

(ನರನೋಭಿ ಪ ಲಕ್ಷಣಗಳೆನ್ನೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆ 
ಗ್ರಹಗಳ ನಾಶ ಶಕ್ತ್ರಾಗಿ ಹೋಮ ಹವನ ಮೆಂತಾ ತ್ರದಿಗಳನ್ನು ಚಃ ದರ 
ಜೊತೆಗೆ, ವಾತಶಾಮಕ(ನರಶತಾಮಕ)ವಾದ ಔಷಢೋನಚಾರಗಳ ಪ್ರಯೋಗ 
ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಶಾಮಕ ಉಪಚಾರಗಳು ತ ಮೂತ್ರ 
ಬಿವರುಗಳ ನಿಸರ್ಜನಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗದಂತೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯನ್ನು 
ವಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಎಚ ಕ್ವರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸದಿರುವುದರಿಂದ ಶೇ ಅಲೋ 
Win ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ತಾತಾ ಸಿಕ ಶಮನವೆಸಿಸಿದರೂ, ಮಕ್ತುಳು ಪುನಃಪುನಃ 
ಇಲಗ್ರ ಹ ಹ ವೀಡಿತರಾಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಬಾಲಗ್ರೆಹದ ಜು ಕಟ ಇದುವರೆಗೆ ವಿವೇಚಿಸಿದ ಮೇರೆಗೆ 
ಬಾಲಗ್ರಹ (ಮಾಕ್ಸಳ ಫಿ ಪ್ಸ್), ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಬಾಧೆಯಿಂದ (ರೋಗೋತ್ಪಾದಕ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಕ್ಷ್ಮ bp ಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ 

| 
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ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಾತಪ್ರಕೋವಜನ್ಯ ಆಕ್ಷೇಪಕ, ಅಪತಂತ್ರಕ ರೋಗಗಳ 
ಲಸ್ತಣಗಳೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಗ್ರಹಕೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 
ಅರಿಯಲು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಹಬಾಥೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಆಶೇಪಕ ಮತ್ತು ಅವ 
ತಂತ್ರೆಕ ಹೀಡೆಗಳನ್ನೂ ಅರಿತಿರಬೇಕು. ಬಾಲಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 

ಬಹುತರವಾಗಿ "ನೈಗಮೇಷಗ್ರೆ ಹಪೀಡೆ'ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇ ಕಾಣುವುವು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಗ್ರಹಪೀಡೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾ. 

"ಛರ್ದಿ ಸ್ಪಂದನ ಕಂಠಾಸ್ಯ  ಶೋಷಮೂರ್ರಾವಿಗೆಂಧಿತಾಃ! ಊರ್ಧ್ವಂ 

ಪಶ್ಯೇತ್ ದಶೇತ್ ದಂತಾನ್ ಸೈಗಮೇಷ ಗ್ರಹಂನಜೇತ್ 13 ಎಂದರೆ 

ಮಾಂತಿ, ನಡುಗು, ಮುಖ ಗಂಟಲು ಒಣಗುವಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ, ದುರ್ಗಂಧ, 

ಕಂಣು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುವಿಕೆ, ಹಲ್ಲು ಕಡಿಯುವಿಕೆ, ಮುಂತಾದ ಪೀಡೆಗಳು 

ನೈಗಮೇಷ ಗ್ರಹ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ನಿದಾನಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಹಾಗೆಯೇ,  ಆನೇಪಕ ಅಪತಂತ್ರಕಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಅರಿತು 

ಕೊಳ್ಳುವಾ. "ತದಾ ಕ್ಲಿಪತ್ಯಾಶು ಮುಹುರ್ಮುಹುರ್ಲೇಹಂ ಮುಹುಶ್ಚಃ[? 
ಎ ರೆ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಪ್ರಕೋಪಗೊಂಡ ವಾಯುವು (ನರಮಂಡಲವನ್ನು 

ಕೆರಳಿಸಿ) ಸ್ಮಾಯುಗಳನ್ನು, ನಿತೇಃವಾಗಿ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖಗಳ ಸ್ಥಾಯು 
ಗಳನ್ನು, ಬಿಗುವಾಗಿ ನಡುಗಿಸುವ ಕಾಯಿಲೆಗೆ "ಆಕ್ಷೇಪಕ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಅಪತೆಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ "ಸೀಡಯನ್ ಹೃದಯಂ ಗತ್ವಾ ಶಿರಃ ಶಂಖೌ 

ಚ ಹೀಡೆಯನ್!! ಧನುರ್ವತ್ ನಮುಯೇತ್ ಗಾತ್ರಾಣ್ಯಾಕ್ಸಿಸೇ-. 
ನ್ಮೋಹಯೇತ್ರದಾ ಸಕೃಛ್ರಾಮರ್ತಿಶ್ಚಸೇಚ್ಚಾಹಿ ಸ್ವಬ್ದಾಫ್ಲೋತಥನಿ- 
ಖಾಲಕಃ!। ಕಪೋತ ಇನ ಕೂಜೇಚ್ಚ ನಿ:ಸಂಜ್ಞ್ಞಃ ಸೋಟಪತಂತ್ರಕಃ? - 

ಎಂದರೆ ಅಪತಂತ್ರಕದಲ್ಲಿ, ಕುಪಿತವಾದ ವಾಯುವು ಹೃದಯ ಮಿದುಳುಗಳನ್ನು 

ಕೆರಳಿಸಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಂತೆ ಬಗ್ಗಿಸುವುದು, ಕೊಡೆಹು(ರುಭಾಡಿಸು 

ವುದು), ಮೂರ್ಛೆ, ಉಸಿರುಕಟ್ಟು, ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಸಿ ರಗೊಳಿಸುವುದು, ಕಣ್ಣು 

ಮುಚ್ಚುವುದು, ಪಾರಿವಾಳೆದಂತೆ ಕೂಗುವುಡು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕಾಡುವುವು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಬಾಲಗ್ರಹ ರೋಗಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆವು. ಆ ಕಾರಣ 

ಗಳಿದ್ದರೂ, ಕಾಯಿಲೆಯು ಕೆರಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಶಾರೀರಿಕ 



ಕೆ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಸ ತಿಗಳು ಫೇರಣೆ ಕೊಡುವುವು. ಉದಾಹರೇ ಣೆಗೆ: (೧) ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳು 

ಜಂತುಗಳು), (೨) ಉಗ್ರವಾದ ಜ್ವರ, (೩) ಬಹುದಿನಗಳ ಮಲಬದ್ದತೆ 

ಎನಪಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರ ತಡೆದು 'ಉಸಿರುಕಟ್ಟು ಒಕೆ, (೫) ಭಯಂಕರ 

ವಾಗಿ ಹೆಬೆರಿದುದು, ಕಷಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಸಳ ಳಗಿನ ತೀವ್ರ ಹ ನೋವಿನಿಂದ ಇ ಇಲ್ಲವೇ 

ಹೊಟ್ಟಿ ಯುಬ್ಧರದಿಂದ ನರಗಳು ಕೆರಳಿಕೊಳ್ಳು ವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಬಾಲಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೊದಲ್ಕು 

ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಅನ ಥ್ರ 

ಸ್ಮಾರಕ್ತೂ (ಮಲರಶೋಗ, ಮೂರ್ಭಾರೋಗ) *ಫಿಬ್ಸ್' ಎಂದು ಜನರು ಕರೆ 

ಆದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ್ಮಾರದಲ್ಲಿ 

ತೋರಿಕೆಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ ರೋಗಿಯು ಕೂಗಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮೆಲೇ 

ಸ ಕೊಡೆಹುತ್ತೂ ಮೂರ್ಳ್ಛಿತನಾಗುವನು. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬುರುಗು ಬರು 

ವ್ರದು. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿವಗಳಲ್ಲ ಎಚ್ಚತ್ತು (pep ಆದರೆ ಹ. ಹ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. "ಬಾಲಾರ್ಧಾಂಗ' 

ಗಲೂ ವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಕ್ಷೀವಕ, 

ಎಂದರೆ ಕ್ಷೆ ಕಾಲು ಬಿಗಿತ Fp ತಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆದರ 
ಒಂದು ವಕ್ತದ ಇಲ್ಲವೇ ಎರಡೂ 

ಸಕ್ಕದ ಕ್ಭ್ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಲುಗಾಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಅವಸಾ ರೈ ಜಟ 1 ರೋಗಗಳಿ 
ಗಾಗಿರದೆ ಬಾಲಗ್ರ ಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ವ್ರಯೋ ಜನಕಾರಿಯೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ 

೬ 

ಬಾಲಗ್ರೆಹದ ಎಳವು ಬಂದಾಗ: (೧) ಜ್ವರವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದರೆ 
(ಅ) ಹಣೆಗೆ ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ, ಅದು ಬಿಸಿ ಆದ ಆದ ಹಾಗೆ 
ಹೊನ ತೆಂಣೀರಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಡೀ ಮೈಯ ಒಂದೊಂದೇ ಅಂಗ 
ವನ್ನು ತಂಣೀರಿನ ಬಟ್ಟಿ 5 ಯಿಂದ ಕೆಲವು ನೆಲ ಒರೆಸಿ, ಬಳಿಕ ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದ 
ಒರೆಸಿ ಅಷ್ಟಷ್ಟಕ್ರೆ ಹೊದಿಸುತ್ತ ಬರಬೇಕು. (ಆ) ನೆತ್ತಿ ಯ ಮೇಲೆ" ತಂಣೀ 
ರಿನ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹರಡಿ, ಪಾದಗಳರಡನ್ನೂ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಡ 
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ಆಮವಾತ 

(6 {1 ವ್ಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಸರು: ಆಮವಾತವೆಂದರೆ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಿಗೂ 

ವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ರುಮೆಟಜಂ ಎಂದರೆ ಅರ್ಧವಾಯಿತೆಂದು ಅಶಿಕ್ಷಿತನು 

ನಟಸುತ್ತಾನೆ. ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆಯ (Modernism) 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ್ರದರ ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಭಾರತೀಯ ವೈಜ್ಞಾ 

(ಪಾರಿಭಾಷಿಕ. Technical) ಶ ಗಳು ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ, ಇಂಗಿ ೫ 
೧ಗಿ 

5 ಹರಾ pL ದ ಹ ತಾ ಸತ್ ಶಬ್ದಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ದುರ್ದೈವದ 

dL ಳೇ ಅ 

ಳ್ಳ 

23 

24 
1 [9° 

ಇ) 

3(ರ ಹ 

ಈ ಮಾತನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಗೆತನದಿಂದಾಗಲಿ ವ್ರಗತಿ 
ವಿರೋಧ ಭಾವದಿಂದಾಗಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 
ಶಬ್ದಗಳು ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಭರಿತವಾಗಿರು 
ವ್ರವು. ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಂತೂ ಆಯಾ ಕಾಯಿಲೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ 
ವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಎತ್ತಿತೋರಿಸುವಂತಹವು. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕತಾಪ್ರಿಯತೆ 
ಯಿಂದ ನಾವು ಆ ನಮ್ಮ ಸಗರ್ಭ (ವರಿಭಾಷಾ) ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಳೆದು 
ಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಣವಲ್ಲ. 

ಈಗ ಆಮವಾತ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು "ರುಮೆಟಿಜಂ' 
ಎಂಬ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಶಬ್ದ, ಇವುಗಳ ಅರ್ಥವಂತಿಕೆಯೆನ್ನೇ ತೂಗಿನೋಡಬಹುದು. 
“"ರುಮೆಓಜಂ' ಎಂದರೆ ಶಬ್ದ ಕೋಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶರೀರದೊಳೆಗಿನ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ 
(Joint) ಬಾವು ನೋವುಗಳಿದ್ದು ಜ್ವರವೂ ಇರುವುದು. ಆ ಶಬ್ದವು ಸಂದು 
ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾವು ನೋವು ಜ್ವರಗಳು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುವುವೆಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. 
ಅಥವಾ ಹೇಳಿದರೂ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರುಮೆಟಜಂ ಜನಕ ರೋಗಜಂತು 
ವಿನೀದ ಉಂಟಾಗುವುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆಗ ಮರಳಿ, ಆ ರೋಗಜಂತು 
ಗಳು ಏಕೆ ಉಂಟಾಗುವುವು ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ, ಅಲೋಪಥಿ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನವು 
ಉತ್ತರ ಕೊಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರುಮೆಟಜಂನಿಂದ 
ಬಳಲುವ ರೋಗಿಯು ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರುಗಳ ಔಷಧ 
ಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ತನಗೆ ಆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಾರದ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವು 



(12) ಆಮವಾತ ೮೯ 

ದಕ್ಟಾಗಲಿ, ಬಂದ ಆ ಕಾಯಿಲೆಯು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೆ ದಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಲಿ 

ಶೋಗಿಯುತಿ ಸ್ವತಃ ಯಾನ ಕೃಮವನ್ನೂ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವ 

ನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಆಯುರ್ವೇದವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು 

ನೋಡಿರಿ. ಆಯುರ್ವೇದವು ರುಮೆಟಜಮ್ಗೆ *ಆಮುವಾತ? ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಆ 

ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗಿಗೆ, ತನ್ನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಪರಿಹಾರ 

ದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೇನೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆಮವಾತ ಎಂಬ ಶಬ್ದವು, ಆಮ ಮತ್ತು ವಾತ ಎಂಬ 

ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮವಾತವೆಂದರೆ.. *ಆಮ?ದಿಂದ 

ಉಂಟಾದ ವಾತರೋಗ ಎಂದು ಅರ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಮವೆಂದರೇನು 

ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾ. 

"ಉಷ್ಕಣೋಃಲ್ಬ ಬಲತ್ತ್ವೇನ  ಢಾತುಮಾದ್ಯಮಹಾಚಿತಂ | 
ದುಷ್ಟ ಮೂಮಾಶಯೆ ಗತಂ ರಸಮಾಮಂ ಪ್ರಚಕ್ಷತೇ? [ಅಷ್ಟಾಂಗ 

ಹೃದಯ, ಸೂತ್ರ: ೧೩-೨೫). ಎಂದರೆ ಅಗ್ರಿಬಲವು [ಸಚನ ಮಾಡುವ ಅಗ್ನಿ] 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣ 

ವಾಗುವುದರಿಂದ ಆಮಾಶಯೆ [ಜಕರ]ದೊಳಗಿನ ಆಹಾರರಸವೂ ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣ 

ವಾಗಿ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾದ ರಸಧಾತು ಅಪಕ್ವರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 

ಅದಕ್ಕೆ ಆಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ, "ಆಹಾರಸ್ಯ ಶೇಷೋಯೋ ನ ಷಕ್ತೊಆಗ್ಲಿ ಲಾಘ 
ವಾತ್ | ಸಮೂಲಂ ಸರ್ವರೋಗಾಣಾಮಾಯ ಇತೈಭಿಧೀಯತೇ!? 

— ಎಂದರೆ ಜಠೆರದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಉಳಿದ ಆಹಾರರನಕ್ಟೂ ಆಮವೆನ್ನು 

ತ್ತಾರೆ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಜಠೆರದಲ್ಲಾಗಲಿ ರಸಧಾತುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಾಗಲಿ 
ಜೀರ್ಣಕಾರಕ ಅಗ್ನಿಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಹಾರವಾಗಲಿ ಆಹಾರರನ 

ವಾಗಲಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ರಸಕ್ಕೆ ಆಮವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಮವು 

ಸರ್ವರೋಗಗಳಿಗೂ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆ ಆಮವಿಷವ್ರ “ವಾಯುನಾ 

ಪ್ರೇರಿಕೋ ಹ್ಯಾಮಃ ಶ್ಲೇಷ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಧಾವತಿ | ತೇನಾತ್ಯರ್ಥಂ 
ವಿದಗ್ಲೊಟಸೌಧಮನಿೀಃ ಪ್ರೆತಿಪೆದ್ಯತೇ।? - ಎಂದರೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮಸ್ವಾನಗಳಾದ 

ನಸಂಮಗಳಿಗೂ ರಕ್ಕನಲಿಕೆಗೂ ಸೇರಿ ಘೋರವಾದ ಆಮವಾತ ರೋಗ ಉಂಬಾ- 



ಆಮನಾತ ವಿಷಯಕ ಆರ್ಯವೇದೀಯ 
ಕಾಗದ 
೬೨ 

ಖಿ ಎ — ದ ಇಣ್ಕೂ 

ರೋಗಿ ರೋಗನವರಿಹಾರ ಕಮದಲಿ 
ಸ್ ೧೨ 

ಸ 
ಇ) 

3 

ಗುವುದು. "ನಾನು ಅಗ್ನಿಬಲವನ್ನು Ro ವ 
ಶೆ € ಜ್ರ ಎ ಹ ಸೊ ನ್ಯ ಬೇಕು; ಜಗಾ 103 ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ, ಬೇಕು, ಈಗ ನಾಗನ ಸ 

ಠ್ಡಿ 

ಇರ್ ಕ್ ಸ ಹ ಕ್ಕ 

ಕಿತ ನ್ವ 
ಎ dl ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಆಮರನ (ಅಜೀರ್ಣ]ವನ್ನು ಜೀರ್ಣಗೊಳಿನುವ 

ನ © pS ದ್ರ ೭ ಎ ನೆ ಮಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳೆಬೇಕು' - ಎಂದು ರೋಗಮುಕ್ಕೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದಾರಿ 
ಡೆ ಲ್ಲೆ ಆ ವ ೧ 

ಮು ಆದೆ ಲ 
ಶಾಲಿನಿ. 

| ಹ 9) pS ಕಾವಿ ಎ. ಆಗಲಲ. ಆಮವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರುಮೆಟಜಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ತಪ್ಪು 
ಛಿ ಅಧಿ ವ ಇಲಿ ಬ್ಲಂ ತವ್ವುಗಿ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಧಗಳ'ಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ 

ಸ | ಸ್ಟ ಹ ಖಿ ಎ ಅಣ ಗಳಿಂದ ಅನುವಾತವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ರೆ 
td 

“ಹೆಸ್ತಷಾದ ಶಿರೋಗುಲ್ಪ ತ್ರಿಕಜಾನೂರು ಸಂಧಿಷು! ಕರೋತಿ 

ಸರುಜಂ ಶೋಥೆಂ ಯಶೋದೋಷಃ ಪ ಶ್ರ ಸದ್ಯ ತೆ: - ಎಂದರೆ ಕ್ಟ ಕಾಲು, 

ತಲೆ, ಹದಡು, ಸೊಂಟ, ತೊಡೆ, Ep ತ ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಆಮವಾತ 

(ರುಮೆಔಜಂ) ವಿಷವು ಸೇರಿದಾಗ, ತುಂಬ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬಾವು 

ಬಚ್ಚಾ 

"ಅಂಗಮರೋನ್ಯ ರುಚಿಸ್ತೃಷ್ಣಾಹ್ಯಾಲಸೃಂ ಗೌರವಂ ಜ್ವರ;! 
ಅಷಾಕಃ ಶೂನೃತಾ೦ ಗಾನಾಂ ಆಮವಾತಸ್ಯ ಲಕ್ಷಣಂ!” - ಎಂದರೆ, 

ಗಳ್ತಲಡೆ ಇಡೀ ಮೈಯೂ ನೋಯುಸತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಊಟ ರುಚಿಸುವು ಫಿ 
ಗ್” 

ಗಿ ದ ಹ — 

AAT ಎ ಸ ಚಃ ಆ ಜನ, ಜಿ ಅಜೀರ್ಣ, ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಮವಾತದ (ರುಮೆಟಕ್) ಕಾ ದಯ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನೇರಿದರೆ 
ತಶಾಶ್ತತವಾದ ಹೃದಯರೋಗ (ರುಮೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್) ಉಂಟಬಾಗುವುದೆಂದು ಆ 

ಅಬೋವಥಿಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಜ ತಾರವನ್ನು ಮಾಧವ ನಿದಾನಕಾರರು, 
“ತಟ್ ಭರ್ದಿ ಭ್ರಮ `` ನೂರ್ಛಾಶ್ಚ ಹೃದ್ಗ್ರಹಂ ವಿಡ್ವಿ ಬದ್ಧ ತಾಂ|' 
ಎಂದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೆ; ಗ ಹೇಳಿದಾ ರೆ. ಹಾಗೆಂದರೆ” ಆಮ 
ನಿಷವು ಹೃದಯ ಸ್ರೋತನ್ನು ಗಳನ್ನು 6 ಭಯಂಕರವಾದ ನೀರಡಿಕೆ, 
ವಾಂತಿ. ತಲೆತಿರುಗು, ಮೂಭೆ ಹೃದಯ ಬಿಗಿತ್ಕ ಮಲಬದ ತೆಗಳಾಗುವುವು 



ಎಂದು ಅರ್ಥ. 

ದೋಷಾ ನಂಸಾರ ಲಕ್ಷಣಗೆಳು: ಅಲೋನಧಿಯಲ್ಲಿ ರ 

ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ರೋಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಅದರಲಿ 

ಸ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ರೂಪಿನಲ್ಪಡುತ್ತೆದೆ. ಅದರೆ ಹಿಂಜಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ 
Po 

ಒಂದೇ ದ ಆ 

ಎವಿಧ ಪ್ರಕಾ ಇರದ ಆಮವನಾತಃ #4, pA ತಃ "ಅನುವನಿಸ'ದಿಂದಲೇ ಹು 

ದ್ದರೂ, £3 ವಿಷವು ವಾತ ಬಿತ್ತ ಕ್ರ] ಳಲಿ ಯಾನ ದೋಷ ನಗ ೯4 
೧ಗಿ 

ನೀರಿ ಸೆಂದುಗಳನ್ನಾಕ ಚನನಗ] ಆಯಾ ಜೋಷಕ್ಸನುನರಿನಿ ಕೆಲವು 
ಲೆ 3) dR ಅ (9 ತ್ 

ಲೆ ಇವ ಸಕೂಲಂ ಹವನಾನುಗೆಂ! ಸ್ನಿಮಿತಂ 

ತವನತಾದಿಶೇತ್।' ವ ಎಂದರೆ ಎಲ 
ಸಾ 
fe 

ಆಮವಾತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಂದುಗ ಕನಕ ನೋವುಗಳಿದ್ದರೂ, ಶಿತ್ತಜೋಷಾ- 

ಧಿಕ್ಯನಿದ್ದಾಗ ಸಂದುಗಳ ಬಾನು ಯ ಉರಿಯುಳ್ಳಿ ದ್ದೂ ಇರುವುದು. 

ನಾತಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಜೀಳು ಕುಟುಕಿದಂತೆ ಸಿಡಿತ ಹೊಡೆತಗಳಿರುತ ವೆ ನೂ 

ಜೋಷಾಧಿಕ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಂದುಗಳು ಭಾರವಾಗಿಯೂ ಚಲನಹೀನವಾಗಿಯೂ 

ತುರಿಕೆ (ನವೆ) ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿಯೂ ಇರುವುವು. ಈ ದೋಷಾಧಿಕ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳ 

ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿದ್ದರೆ ಆಮವಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ಜೋಷದ 

ಸರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 

ಆಮವಾತದ ಕಾರಣ: ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಆಮವುಂಬಾಗಿ ಆ ಆಮವು 

ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಿಂತಾಗ ಆಮವಾತ ರೋಗವುಂಬಾಗುವುದೆಂಬ ಸ್ಟೂಲ 

ಪರಿಚಯವನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಆಹಾರ ವಿಹಾ ರಗಳ 

ಯಾವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಆಮೋತ್ಸತ್ತಿಯಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವು 

ಜಿಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾ. 

ಶ್ 
CL ಲ dl ಲಿ sl 

[ಫಿ 
oO 

ಗ 
dl 
A 

2 
ಣಿ 

“ವಿರುದ್ಧಾಹಾರ ಚೇಷ್ಟಸ್ಯ ವಂಂದಾಗ್ನೇರ್ನಿಶ್ಚಲಸ್ಯಚ! ಸ್ಟಿಗ್ಗಂ 

ಭುಕ್ತವತೋ ಹೈಷ್ನೆಂ ಮ್ಯಾಯಾನಂಂ ಕುರ್ವತಸ್ತಥಾ।' - ಎಂದರೆ, 

ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ ವಾನೀಯಗಳೆನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಸೇನಿನು 

ವ್ರದು [ಎಂದರೆ ಉಷ್ಣಕರವಾದ ಕರಿದ ತಿರಿನು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕಾರ 

ಹುಳಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ತಿಂದೊಡನೆ ಐಸ್ಕ್ರೇಮಿನಂತಹ ವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನು 

ಮುದು ಇತ್ಯಾದಿ], ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾದದಿರುವುದು, ಜಡವಾದ ಆಹಾ ನ 



೯೨ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

[ವಕ ನ್ರಸ್ತಗಳನ್ನು ತಿಂದೊಡನೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವುದು, ಮುಂತಾದುವು 
ವ 

೦ದ ಆಗ್ತಿಯು ಮಂದವಾಗಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ, ವಾಚಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಆನು 

೦ಬಿ. 

ಜಟಕ ಪ್ರೇರಿಕೋ ಹ್ಯಾಮಃ ಶ್ಲೇಷ್ಮಸ್ಥಾನಂ ಪ್ರಧಾವತಿ', 

ವು ವಾತದೋಷದಿಂದ ನೂಕಲ್ಪ ಟ್ಟು ಕಥಸ್ಟಾ ಚ್ ಸಂದು ಸೂದು 

ಸೊ ನೇರ, "ತೇನಾತ್ಯರ್ಥಂ ನಿದಗೂ ) ಅಸೌಧಮೆನೀಃ ಪ್ರತಿಪದ್ಯಶೇ।' 
— ಆ ಆಮವು ಇನ್ನೂ ತಾ! ರಕ್ತ ವ್ರವಾಹೆದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ರೀರಾದ್ಯಂ- 

ರಡಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆಮವಾತದ ನೀಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. 
2 

zL (ಟೆ 

5 

Ql dA y) QL 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಆಮವಾತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸ್ಹಾನಿಕ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಕ, ಎಂದು ಎರಡು 

ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಸ್ಟಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದರೆ, ನೋವು ಇರುನ 

ಶರೀರಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಉಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು; ಮೌಲಿಕವೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ 

ಮೂಲ ಕಾರಣದ ಪರಿಹಾರವಾಗಲೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವುದು. ಮೊದಲು ನ್ಹಾನಿಕ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 

ಸ್ಪಾಸಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: [೧] ಎಳ್ಳೆಂಣೆಯನ್ನು ಬಾವು ಮೋವುಗಳುಳ್ಳ 

ಸ್ಪಳಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ, ತಕಕ ಚಣ ಜಣ! ನೀವಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು 

ಮುದ್ದೆಯಿಂದಲೇ ಟನ ತಪ ಬಹುದು. 

[೨] ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು ಒರೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಜೇನು 

ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಸುಂಣವನ್ನು ಸರಿಪಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಅರೆದ ಲೇಪವನ್ನು 

ಈವಿನ ಸ್ವಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೆ, ಮೇಲೆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಹರಡಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಕಾವು ಫೆ 
ಕ ಲು ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲದಾಗ ಬರಿಯ ಜೇನು ಮತ್ತು ಸುಂಣದ ಲೇಪವೇ 
ಗುಣಕೂಡಬಹುದು. 

ನ. ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹಿಂಡಿ ನಾಲ್ಪು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 
ಬಾನಿನ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಅದನ್ನು ೧೫ ನಿಮಿಷಕ್ಟೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆದು ಹೊನ ಹೊಸ 
ದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾಲ್ಪಾರು ಸಲವಾದ ಮೇಲೆ ಬಾನಿನ ಸ್ತಳದ ಮೇಲೆ 



ಅವುವಾಶ ಧ್ 

ಬಡೇ ರೀತಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ಸಿಟ್ಟು, ಮೇಲೆ ಒಣ ಬಟ್ಟ, ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. ಈ ಉವ 

ಚಾರವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು. 

[೪] ಕನಕನೆ ಗಸೆಗನ್ನಿಯನ್ನು ಎಳ್ಳೆಂಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಂಣಗೆ ಅರೆದು ಲೇಸಿಸಿ 
ಔಡಲು [ಹರಳುಗಿಡ) ಎಲೆ ಹರಡಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. 

[5] ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ ನುಂಣಗಿನ ಮುಂಣನ್ನು ಅರ್ಧೆ ಅಂಗುಲ 

ದಪ್ಪವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕರಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಟ್ಟಿ ಹರಡಿ 
ಓಡಿ 

ಓಂ 

ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬಹುದು. 

[೬] ಮಹಾನಾರಾಯೆಣ ತೈಲ, ಧನ್ತಂತರೀ ತೈಲ, ಕನಕ ತೆ,ಲ, 

ಮುಂತಾದ ಸಿದ್ಧ ತಲಗ ಪನ್ನು ನೀವಿ ಕಾನ್ರ ಕೊಡೆಬಹುದ 

ಮೌಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣವು ಆಮ (ಜೀರ್ಣ 

ಆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಷ ಸು ಇಪ ಪೀಲೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ೨ - ೩ ಗಂಟೆಗಳಾದ 

ವಾಗದ ಆಹಾರರಸ)ವಾಗಿರು ವುದರಿಂದ ಮೌಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ [೧] ಆಮವಾಗ 

ದಂತೆ ನೋಡುವುದು, [೨] ಆಮವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಹೊರಹಾಕುವುದು, 
2 [೩] ಆಮದಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದ್ಳು, [೪] ಮಲ 

ಮೂತ್ರ ಬೆವರುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಡುವಂತೆ ಯೋಜಿಸುವುದು, ಹೀಗೆ 

ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ನಡೆಯಬೇಕು: 

1೧] ಅಮವಾಗದ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಉಪವಾ 
ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ವೆ ಮೇಖ್ರಿ ಚಾರಣೆಯಲಿ ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

೫ 4 

[೨] ಪಾಚಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂದುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಚಿತವಾದ ಆಮವು 

ಜೀರ್ಣವಾಗಲು, ಮುಂದಿನ ಕಷಾಯವು ಒಳ್ಳಯ ನಶಾ ಕಾ ಶಂಡಿದಿ. 

ಬಔಡಲು (ಹರಳು) ಬೇರು, ಶುಂಠ, ಜೇವ್ಮಮಧು, ಸುಗಂಧಿ 

ವಿಡೆಂಗ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲು ಕಾಲು ಕೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ೪ ಲೊ 

ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ೧ ಲೋಟಕಿಳಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 

ಲೋಟವನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

[೩] ಸುಗಂಧೀ ಬೇರು, ಮುಂಜಿಷ್ಕಾ, ಅನೆನೆಗ್ಗಿಲು, ಮತ್ತು ಕೂಮ್ಮೆ 
ಬೇರು, ಕಾಲು ಕಾಲು ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲಿತಂತೆ ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಜೇನು 

ಸೇರಿಸಿ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಜಾ ೧ 

[೪] ಮಲನಿವಾರಣಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿಯೆಂತಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಉಪಾಯೆ 

J 30% 
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ಫ್ಲೂ ಹಾವಳಿ ತ 

ರೀತು ಹೆಲಿ ಮಹಾ ಯಖದ್ದವು ಮುಗಿದೊಡನೆ, ಬಹು 

ಬೀಕರವಾದ "ಇನ್ ವ್ಹುಯೆಂಜಾ' ಎಂಬ ರೋಗವು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ 

ಲಿಯೂ ಕೋಟ್ಯವಧಿ ಜನರಿಗೆ ಅಂಟ, ಆಕ್ಲಾವಧಿ ಜನರ ವ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡಿತು... ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಲಕ್ಷಾವಧಿ ಹೆಣಗಳಿಗೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ವ್ಯ ನ್ಹೈಯಾಗದೆ, ಕೊಳೆತು, ಅದರಿಂದ ವಾತಾವರಣವು ಕೆಟ್ಟು ಆ ದುರ್- 

ವಾಯುವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹರಡಿದುದರಿಂದಲೇ ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದ ಈ ಇನ್- 
ವ್ಹುಯೆಂಜಾ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಿತೆಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಯಂಕರವಾದ ಆ ಇನ್ವ್ಲುಯೆಂಜಾ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ 

ತೀವ್ರವಾದ ಜ್ವರ ನೆಗಡಿಗಳಲ್ಲದೆ, ಉಗ್ರವಾದ ಮೈ ನ್ಟ ನೋವೂ ಇದ್ದುವು. 

ಆ ಬಳಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಅವೇ ಪೀಡೆಗಳು ಸೌಮ್ಯರೂಪ 
ದಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆ ಜಾ ರೋಗವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಜನರನ್ನು ಕಾಡುವುದು 

ತನ್ಪಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲಯೆಂಜಾ ರೋಗವು ಪುನಃ ಒಂದು ಸಲ 

ಉಗ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೆರಡಿಹೋಯಿತು. ಅದು ಮೊದಲು 

ಸಿಂಗಪುರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ "ಸಿಂಗಪುರ ವ್ಲೊ' ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದು ೧೯೧೮ರಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಡಿಮೆ... ೧೯೧೮ರ ಇನ್ ಫ್ಲೈಯೆಂಜಾಕ್ಟೌ 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಗುದ್ದಪ್ತನೆ ಬೇನೆ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ 

ರೋಗದಲ್ಲಿ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದಂತೆ ನೋವು ಇದ್ದುದೇ ಆ 

ಹೆಸರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಟುಮುಸರಿಸಿಯೇ ಸಿಂಗಪುರ್ ಪ್ಲೂನಿಗೆ 

"ಸಣ್ಣ ಗುದ್ದವ್ವನ ಜೀನೆ' ಎಂದು ಕಶೆದುದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

ಸಿಂಗಪುರ ಫ್ಲೂವಿನ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ, ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ ಅದು 

ಯಾರು ಯಾರಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುತರರು ಈಗಲೂ ಎರಡು 

ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ನಾಲ್ಕಾರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅದರ ದಾಳಿಗೆ ಒಳೆ 



ಗಾಗಿ ನಾಲ್ದಾರು ದಿನ ನರಳುವುದು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ "ಫ್ಲೂ' ಎಂಬ 

ಶಬ ವ್ರ ಅತಿ ಕ್ರಿತ ಹಳ್ಳೆ,ಗನ ಭಾಯಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲೆಯೂರಿದೆ. 

| "ಫ್ಲೂ? ಎಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ "ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯ ಜ್ವರ, 

ಎಂದರೆ ಜ್ವರಸಹಿತವಾದ ನೆಗಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. "ಬರೀ 'ನೆಗಡಿಯ್ದೇ 
ಜ್ವರವೊಂದನ್ನುಳಿದು ಫ್ಫೂನಿನ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ಟೆಗಳೂ, ಸ್ವಲ್ಪ jg sd ಇರು 

ವ್ರವು. ಆಯುರ್ಮೇದದಲ್ಲಿ, ಜ್ವರವದೆ ವ್ರತಿಶ್ಯಾಯದ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ 

ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. "ಕವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಃ ಶಿರಸೊಳ್ತಿತಿ ಪೂರ್ಣತಾ ೫ಡಿ: 

ನಂಜ ವರಿಶ್ಚವ್ಟರೋಮತಾ' -. ಎಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಸೀಮಗಳು, ತಲೆಯು 

ತುಂಬ ಭಾರವೆರಿಸುವುದು, ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಠಿನವಾಗುವಂತಿ 

4 iH 
ಬಿಗಿತ, ಮ್ಳ ಕ್ಯ ುಂಡರಿಸಿದಂತೆ ನೋವು, ರೋಮಾಂಚನ [ಚಳಿ] ಮುಂತಾದ 
ಲಕ ಕ್ಷಣಗಳಿರುವುದು. ಆದರಲ್ಲಿ ವ್ರಧಾನವಾದ ವಾತ ಏಿತ್ತ ಕಫ ದೋಷಗಳಿಗನು 

ಸರಿಸಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವುದು, ಗಂಟಲು ಒಣಗುವುದು, ಧ್ವನಿ ಕುಗ್ಗುವುದು. 
ತಲೆಯಲಿ ಸೂಜಿ ಚು ಚ್ಚಿದಂತೆ ಆಗುಪ್ರಮ, ಮುಂತಾದ ಉವದ್ರವಗಳೂ ಸ್ 
ಇರುತ್ತವೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ೧೯೧೮ರಲ್ಲಿ ಹಾವಳಿ ನಡೆಸಿದ ಗುದ್ದವ್ವನಬೇನೆಗೆ, ಆಗ 

ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರೇ ನಿಷ್ಣುಕ್ತಾಂತಿ, ಮೆಣನು, ಅವ ಬಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ 

ತುಳೆಸಿಗಳ ಕಷಾಯ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಒಕ್ತಾವಧಿ ಜನರ ವ್ರಣ ಉಳಿಸಿದರು fy 

ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಆಗಿನ ಸರ್ಜನ್ ಜನರಲ್ರಾದ ಡಾ! ಬರ್ಡ್ವುಡ್'ರವರು 

ಆಯುರ್ವೇದದ ವ ವೆನಸ್ತ ಪಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇತ ನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಮಾಡಿ "ಬಜಾರ್ 

ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್' ಎಂಬ ಪುಸ್ತ ಕವನ್ನು ಬರೆದು ವ್ರಕ ಕಟಿಸಿದರಲ್ಲದೆ, ಅದರ ಪ್ರಶಿ 

3 ಇ 3 L. 98 ಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಕತ ಕಳಿಸಿ ಇ ುಂಜಾ್ಟೆ ಆಯುರ್- 

ವೇದದ ಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ರಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, "ನಿವಾರಕ' ಮತ್ತು "ನಿರೋಧಕ' ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರ 

ಗಳುಂಟು. ಫ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ಮಾಡತಕ್ಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಿವಾರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಬಾರದಂತೆ 

ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ "ನಿರೋಧಕ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆ'ಯನ್ನೇೇ ಮೊದಲು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಿ ಕರಿಸಿ 
ದಂತೆ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಶ್ಯಾಯ ಜ್ವರದಿಂದ ನೀಡಿತರಾಗುವವರು. ಮಲ 
ಮೂತ್ರಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿನರ್ಜನವಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣವಾಗದಂತೆ 



(13) ಫ್ಲೂ ಹಾವಳಿ ೯೭ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಯದಿರುವುದು, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಈಡೆದಿರು 

ವುದು, ಹೆಗಲು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದಿರುವುದು. ತುಂಬ ತಂವಾದ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ 

WS ಕುಡಿಯದಿರುವುದು, ಅತಿ ಮೈಥುನ ಮಾಡದಿರುವುದು, 

ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿನಚೀಕಲ್ಲದೆ, ನಿತ್ಯ ವೂ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ್ಯೂ ಶುದ್ದ 

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವಿಕೆಯನ್ನೂ "ಮಾಡಬೇಕು. 

ನಿವಾರಕ ಚಿತ್ತೆ: ಫ್ಲೂ ಬಂವಾಗ, ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದು ದಿನ 

ವೂರ್ಣವಾಗಿ ಉವವಾಸವಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರ 

ಜೇಕು. ಇದೊಂದೇ ಉವಾಯವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡಿದರಂತೂ 

ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಫ್ಲೂ ಗುಣವಾಗುವುದು. ಉಪವಾಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು 

ಸಂಜೆ ಬಸಿ ಮೂಲಕ ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ. 

ಕೌಷಧ: ಅರಿಸಿನ ಬೇರು, ಮೆಣನು, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ, ಜೇಷ್ಠಮಧು, 

ಇವುಗಳ ಸಮತೂಕ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ನನ್ಯ ಎಟ್ಟು ತೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. 

ಆ ಪುಡಿಯ ೧ ಚವರ್ಚಾಕ್ಕೆ ೪ ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ೧ ತೋಟಿ. 

ಕಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ೨ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ೪.೪ ಚಮಚಾ ಕುಡಿಯುಜೇಕು. ಹಾಗೆ 

ಕಷಾಯ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದವರು ಆ ಪುಡಿ ಅ ಆರ್ಧ ಚಮ್ ಜಾ, ಜೇನು 

ಒಂದು ಚವರ್ಜಾ ಕಲಸಿ ಎ ೨ ಸಲ ನೆಕ್ಕಜೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಅದರ ಅರ್ಧ 

ಚಮ್ಚಾ ಪುಡಿಯನ್ನು ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯ 

ಬತತ 

ಪಥ್ಯ: ಹೊಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅನ್ನ ಬೆಲ್ಲ 

ಮೆಣನು ಹಾಕಿದ ತ ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆಯೆ ೨ ದಿನ ಇದ್ದರೆ ಒಳೆತು. 

ಸಬ್ಬಕ್ಟು ಗಂಜಿ, ಬಾರಿ ಗಂಜಿ, ಸ ದ ಅರಳಿನ ಗಂಜಿಗಳನ್ನು ತೊಡಬಹುದು. 

ಅವಶ್ಯ ಸಕೃ ರೆ ಹಾಕದೆ ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ ನಂ ಜಿರಸ ಹಾಕಬೇಕು. 



ಗಂಟಿಲು- ನೋವನು 

ಎಂದೂ ನೆಗಡಿ ಬಾರದಿದ್ದವರು ಅಪರೂಸ. ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿಯು ಪ್ರಕಟ 

ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುವ ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಮುಂಚೆ ಗಂಟಲುನೋವು, ಕೆರೆತ್ತ 

ಮ್ಸೈ ಕ್ಸ ನೋವುಗಳು ಬಹುತರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಆಗಾಗ 

ನೆಗಡಿಯಾಗುತ್ತಿರುವವರು ಕೂಡ, ಅದರ ಆ ಪೂರ್ವರೂಪಗಳನ್ನು ಮರೆತು 

ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಗಂಟಲುನೋವು ತೋರಿಡೊಡನೆ ಡಾಕ್ಟರರ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ 
ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಇಂಜೆಕ್ಕನ್, ಮಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಗಂಟಲುನೋವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನೆಗಡಿಯ ಮುಂಗುರುಶೇ ಆಗಿವೆ 

ಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಮೈಲಿ [ಸಿಡುಬು], ಗೊಬ್ಬರ (ದಡಾರ, ಕೋರ]: 
ಗಣಜಲೆ ಗಶೀತಾಳೆ ಸಿಡುಬು], ಮುಂತಾದುವು ಬರುವ ಮೊದಲೂ ಆ ಲಕ್ಷಣ 
ಗಳು ಕಾಣುವುದುಂಟು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಗಂಟಲುನೋವು ಕಂಡೊಡನೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ 
ದಾಳಿಯಿಡದೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು: ಒಂದನೆಯದಾಗಿ, 
ಅದು ಮುಂಬರುವ ಯಾವುದಾದರೂ ಬೇನೆಯ ಮುಂಗುರುತೇ? ಇಲ್ಲವೇ 
ಗಂಟಿಲಿಗೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಕಾರವೇ? ಅಥವಾ ಪಾಚಕಾಂಗ ಮಲವಿಸರ್ಜ 
ಕಾಂಗಗಳ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಬಾದುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿನಜೇಕು, 
ಮತ್ತು ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಗಂಟಲುನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮಾಡಬೇಕು. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಗಂಟಲುನೋವು, ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಜೀರೊಂದು ರೋಗದ 
ವಿಷವನ್ನು ಗಂಟಲಿನ ಚರ್ಮದ ಮೂಲಕ ಹೊರತಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ್ನದ ಹೊರ 
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರ ಗಂಟಲುನೋವನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಒತ್ತಾಯದ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಅದೃಶ್ಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ರೋಗವಿಷವು ಸಂಚಿತವಾಗಿ ಬೇರೊಂಡು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳೆ ಬಹುದು. 

ಆದರೂ ಮುಂಬರುವ ಬೇನೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಪಾಚಕಾಂಗ 
ಗಳ ದೋಷವಾವುದೇ ಇರಲಿ; ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ವಿರೋಧವಾಗದಂತೆ, ಆ 
ರೋಗನಿಷಗಳು ಹೊರಬೀಳಲು ತಡೆಯಾಗದಂತ್ಕೆ ಗಂಟಲುನೋವಿಗೆ ಕೆಲವು 



ಗಂಟಲು ನೋವು ೯೯ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಸುಲಭ ಮೆತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿ 

ಯಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು `ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ: 
[೧] ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಮ್ ಚಾ ಉಪ್ಪನ್ನು ಒಂದೂವರೆ ಲೋಟ ಬಿಸಿ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಗಂಟಲುವರೆಗೆ ಮುಟ್ಟು 

ವಂತೆ ಮುಖವನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಕ್ತುಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲಕ್ತೆ 
೨ - ೩ ಸಾಶೆಯೆಂತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. 

[೨] ಉಪ್ಪಿನ ಬದಲಾಗಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸೋಡಾಪುಡಿ 
ಯನ್ನು ಅರ್ಥ ವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿ ಮುಕ್ಕುಳಿಸಬಹುದು. 

[೩] ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲವೆ ಎರಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು 

ಹಿಂಡಿ, ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತುಳಿಸಬಹುದು. 

ಮೇಲಿನ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೂ, ಬಂದಿದ್ದ 

ಗಂಟಿಲುನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಫ್ಲೂ ನೆಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಅಂಟು 

ಬೇನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಬರದೆ ಇದ್ದವರೂ 
ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಬೇನೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. 

ಕಾಗೆ ಗಂಟಿಲುನೋದವಿಗೆ ಮುಕ್ತು ಳಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, 

ಆ ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದಾದ ನೆಗಡಿ, ಸಿಡುಬು, ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲ 

ಬದ್ದತೆ, ಗಿಲಾಯು (ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸ್) ಬಾವುಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಗುಣವಾದ ನೋವು ಮರಳಿ ಮರಳಿ 

ಕೆರಳುತ್ತದೆ! 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: [೧] ಗಂಟಿಲುನೋವು ನೆಗಡಿಯ ಪೂರ್ವರೂನನವೆಂಜಿನಿಸಿ 
ದರೆ ಅರಿಸಿನ ಬೇರು ಮತ್ತು ಮೆಣಸು, ಇಲ್ಲವೆ ಜೇಷ್ಠಮಧು ಮೆಣಸುಗಳೆ 
ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ೧ ಚಮ್ಚಕ್ಕೆ ೨ ಲೋಟ 

ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ರಾತ್ರಿ 

ಮಲಗುವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

[೨] ನೆಗಡಿಯೂ ಅಜೀರ್ಣವೂ ಗಂಟಿಲುನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರು 

ವಾಗ ಒಂದು ದಿನ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಾಗ ಬರಿಯ ಬಿಸಿನೀರ 

ನಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬೆರಸ ಬೆರಸಿಯಾಗಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. 

[೩] ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಉಸವಾಸ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಸಂಜೆ, ಮತ್ತು 



೧ರ 1() 
ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಮಲಬದ್ದಶೆಯೇ ಗಂಟಿಲುನೋವಿನ ಕಾರಣವಾಗಿರುವಾಗಲೂ, ಬಸಿ 

ಮೂಲಕ" ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

[೫] ಮೇಲಿನ ಲಂಘನ ಮೆತ್ತು. ಬಸ್ಲಿಕ್ರೆಯೆಗಳೆಷ್ಟು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ 

ವರೆಗೆ ೨ ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಾಡುತ್ತ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಆಗಾಗ ಬಾತು 

ವ ಗಿಲಾಯು ರೋಗವು ಗುಣವಾಗುವುದು. ಗಿಲಾಯುವನುು 

Me ಈೆಬವರಿಗೆ ಗಂಟಿಲುನೋವ್ರು, ಮೂಗು ಕಟ್ಟು ನಿನ್ ಓಣ ಈೆಮ 

ಕಾಡುವುದುಂಟು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ! 

ಇ 
ra 

ಡ್ನ ರಿನ 



ಕರುಳಿನ ವಿಷ 

ರ ಸಸರ ಅನೇಕ ಕೋಗಿಗಳು ಡೆ ಬರಲಾರಿಂಭಿ 

ಸಿದ್ದರು 

ಅವರಲ್ಲಿ ೪೨ ವರ್ಷ ವಯಸಿ ಸವ ಸಿರಿವಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳೂಬ್ಬರ ಕಾಯಿ 

ಶಯ ವಿಷ ಷಯವೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಜ.೫ ಸಲಹೆಯಂತೆ ನಾನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಮಾಡಿ ಗುಣಪಡಿಸಿದುದೂ, ವಾಚಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಬಹು 

ದಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಕಾಂರಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರೋಗಿಗೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಆಗಾಗ 

ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಚುಕಿದಂತೆ ಆಗುವುದು, 

ಕರಿಕೆ, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ಹಸಿವು 

ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಮುಂತಾದ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಡೊಡ್ಡ ಡಾಕ್ಟರುಗಳಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಗುಣವಾಗದೆ, ಕೊನೆಗೆ 

ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ "ಕುರು (ಜ್ರೀನ್ ಟ್ಯೂಮರ) ಆಗಿದೆಯೆಂದೂ ಅದು ಶಸ್ತ್ರಚಿ ಕಿತ್ತೆ 

ಯಿಲ್ಲದೆ ಗುಣವಾಗದೆಂದೂ ಅಭಿವ್ರಾಯಪಡಲಾಯಿತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ 

ಸೀಡೆಗಳು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದುವು. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ 
ಮಿದುಳಿನ ಮೇಲೆ, ಎಂದೊಡನೆ ರೋಗಿಗೆ ದಿಗಿಲಾಯಿತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಹ ಈಗಿನಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಸರ್ಜನರ ಶ ಸ್ರ್ರಕ್ಸ ಭಯಪಟ್ಟ ರೋಗಿ, ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 

ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವಿದೆಯೇ ಸ ಅರಿಯಲು ಆಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಗರ 

ನಾನು, "ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕುರು ಆಗಿದ್ದ ಥೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಶ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೇ ಹೇಳಿದೆ. ಭೋಜರಾಜನಿಗೆ ಹಾಗೆ ವಿದುಳಿನ ಕುರು ಜಡ 

ಅದನ್ನು ಇಬ್ಬರು ಕುಶಲ ವೈದ್ಯರು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಿದುದೊೂ 

ಭೋಜಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿರುವುದರ 



೧೦೨ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ವಿಂದುಳಿನ ಕುರುವೇ ಹೌದೇ? - ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕ್ಸ 

ಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ ತಾರಾನಾಥಜಿಯವರಿಂದ ನೆಲಕ 

ಪಡೆಯೋಣ? ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ರೋಗಿಯು ಅದಕೆ ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ವೃತ್ತಾಂತ 

ವೆನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ತಾರಾನಾಥಜಿಯವರ ಕಡೆಗೆ ಕಳಿಸಿದುದಲ್ಲದ, ಅವರಿಂದ ಬಂದ 

ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗೂ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 

ತಾರಾನಾಥರವರಿಂದ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಹೆಗಳು ಬಂದುವು: 

"ಅದು ಬಹುಶಃ ಮಿದುಳಿನ ಕುರು ಆಗಿರಲಾರದು. ಕ್ಲ್.ಶೆರಣಗಳಿಂದ 

ಪರೀಕ್ಷಿನಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇರಲಿ; ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂರು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೆಳಗಿ 

ನಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಿ. ರೋಗಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದೆ, 

ಜಡಾಹಾರಗಳ ಅತಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜಕ 

ವಿಲ್ಲದೆ ಕರುಳುಗಳು ವಿಷಮಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ 

ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಮೂಲವು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆಯೆಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಹೆಗಳು:(೧) ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನ ಯಾವ ಆಹಾರ 

ವನ್ನೂ ಸೇವಿನಜಿ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಆಗಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯು 
ತ್ತಿರಬೇಕು. (೨) ಉಪವಾನೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಬಸ್ತಿ 
ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. (೩) ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಿಂದ 
ಮೂರು ದಿನ, ಹಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು (ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆರಸ 

ಸೇರಿಸಿ), ಮೋಸುಂಜೆ ರಸ ಆಗಾಗ ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. (೪) ಫಲ ರಸಾ 

ಹಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಗೆ ಬಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಮಲವಿಸರ್ಜನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. 
(೫) ಅನಂತರ ಮೂರು ದಿನ ಅಕ್ಕೈ ಗಂಜಿ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ, ಬತ್ತದ ಅರಳಿನ 

ಗಂಜಿ, ಫಲರಸ ಕೊಡಬೇಕು; ಸಂಜೆಗೆ ಬಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ. (೬) ಅನಂತರ 

ಎರಡು ವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಫಲರಸ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ 
ನಿತ್ಯದ ಊಟ. (೭) ಮೇಲಿನ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಒಂದು 
ಮೈಲು ಇಲ್ಲವೇ ಅರ್ಧ ಮೈಲು ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಜೇಕು. 

ಬ್ರೇನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ (ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಕುರು) ಎಂಬ ಉಗ್ರವಾದ ಹೆಸರ 

ನ್ರಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ತಲೆನೋವಿನ ಆ ಸಿರಿವಂತೆ ರೋಗಿಯು, ಔಷಧಿಗಳಿಲ್ಲ 

ದೆಯೇ ತಾರಾನಾಥರವರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಯಿಂದ ನಡೆದು 



ಕರುಳಿನ ವಿಷ ೧೦೩ 

ಕೊಂಡು ರೋಗಮುಕ್ತರಾದರು. 

ಸಾರಾ೦ಶಃ ಮಾನವನ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ 

(ಕರುಳುಗಳ) ವಿಷಮಯುತೆಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆ ವಿಷಮಯತೆಗೆ 

ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಅಕಾಲಾಹಾರ, ದಮೆರಾಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ, ಮೆಲ 

ಬದ್ದತೆಗಳೇ ಕಾರಣ. ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಔಷಧಗಳ 

ದಾಳಿಯಿಂದಲೂ ಸರ್ಜನರ ಚಾಕುವಿನಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿ ದೀರ್ಫಾಯು 

ಗಳಾಗಬಹುದು. 



೧೧ 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನತೆಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಲವು ಪ್ರಮುಖ 
ಶ್ರೀ § ೧ ಬ ಮೆ ನ್) 

ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ "ಬ್ಲಡ್ಪ್ಲೆಶರ್' ಒಂದು. ಬ್ಲಡ್ಪ್ರೆಶರ್ i kg 
೧೧ (ಗ) €೧ 

ಹ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡೆ' ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಅದು 

ee ಯು pugs. Ae 

ಡ್ ವ್ರಶರ್ ಕೋಗಿಯಿನ್ನು. ಕಾಡುತ್ತಿರುವ 

ಜ್ ಮೂಲ ಕಾರಣದ ದ ನಂದ, "ನಾಡೀ ಪ್ರಪನೀಡನ' ಎಂಬ 
ದಿಸಿ 

ಆಯುರ್ವೇದೆ ಪರಿಭಾಷೆಯು ಸರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇರಲಿ. ಸದ ಸ್ಸ ಈ 
ಬ ಆ 

"ಬ ಡ್ವೈಶರ್' ಎಂಬ ಶಬ ವನ್ನೇ ಉನ 
ಇಳೆ ೧ 

ತ್ 
ಡ್ಪ್ರೆಶರಿನ ಸ್ಥೂ ಲ ab ನಿದ್ರಾನಾಶ, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ 

ಏರಿದಂತೆನಿಸುವುದು, ತಲೆ ತಿರುಗುವುದು, ದೃ ಸಿ ಮಂಜಾಗುವುದು, ಮನಸ್ಸು 

ತ್ಲಾಣಗೊಳ್ಳುವುದು, BAST. 5 ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಮೈ 

ಬೆವರುವುದು ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿಚುಕೆದಂತೆನಿಸುವುದು, ಕ್ರೈ ಕಾಲು ನಡುಗು 

ಪುದು. ಎದೆ ಬಡಿದುಕೊಳ್ಳು ವುದು, ಅಲ್ಟಾಯಾಸದಿಂದ ದಣಿವೆನಿನುವುದು, 

ಕುತ್ತಿಗೆ ಚರಗ ಕಣ್ಣು ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದ ಸೆಳೆತವಿರುವುದು. 

ಬ್ಲಡ್ಪ್ರೆಶ ೯ ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಎಲ್ಲ ಪೀಡೆಗಳೂ ಇರ 

ಬಹುದು, ಇಲ್ಲವೆ A ಇರಬಹುದು. ಆದರೂ ಇವು ಸ್ಟೂಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೆ 
ಆಗಿವೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ 

ಇವೆ, ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮೇಲಿನ ನಡೆಗಳು ಕಂಡೊಡನೆ ತನಗೆ ಬ್ಲಡ್ಫೆ ನ್ರಿಶರ್ 

ಆಗಿದೆಯೆಂದು ದಿಗಿಲುಗೊಂಡು ನಿರಾಶರಾಗದೆ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ, 
ಅದು ಬ್ಲಡ್ವ್ರೆಶರ್ ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕೃ Blak ತಿಳಿದು 
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

“ಬ್ಲಡ್ ಶ್ರಶರ್ ಭೇಯವನೇಕೆ?: ಬ್ಲಡ್ ನ್ರಿಶರ್ನಿಂದ  ಅರ್ಧಾಂಗೆ 
ನಾಯು(ಸ್ಯಾರ್ಯಾಲಿಸಸ 5), ಹೃದಯಸ್ನ ಸ್ತಂಭನ (ಹಾರ್ಟಳಿ ಲ್), ಮುಂತಾದ 



(14) ಬ್ಲಡ್ವ್ರೆಶರ್ ೧೦೫ 

ಅನಾಹುತೆಗಳಾಗುವುವೆಂಬ ಅರಿವೇ ಬ್ಲಡ್ಪ್ರೆಶರಿಗೆ ಭೆಯೆನಡಲು ಕಾರಣವೆನ್ಟ 
ಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ವ್ರಶರ್ ಆಗಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ 

ಹ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ತ 

ಪರಿಶೀಲಕ ಸಮಿತಿಗಳು ಬ 

ದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ರಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ ತ್ರ ಸ ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಚಾರ 
ವನ್ನು ಬ್ಲಡ್ವ್ರೈಶರ್ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡಲು ಉಲ್ಲೇಖಿನಲಾಗಿದೆಯೆ 

ಹೊರತು, ಅವರು ಅಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಿರಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದುರಾಹಾರಗಳಾವು ವೂ 

ಇಲ್ಲದೆ ಬ್ಲಡ್ವ್ರೆಶರ್ ಉಂಬಾದವರು ನಿರ್ಭಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು 

ನಮಾಧಾನ ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು. ಹಾಗೆಯೇ, ಮರಾಹಾರ ದುರ್ವ್ವೈನನ ದುರ್ವಿಹಾರ 
G 

ಗಳಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಪ್ರಶರನ್ನು ತೆಂದುಕೊಂಡೆನರು ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದಿರ 

ಬೇಕೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. 

ದುರಾಹಾರೆ ದುರ್ವಿಹಾರಗೆಳೆಂದರೇನು?: ಅಧ್ಯಶ 

ತನ), ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಸಿಗರೇಟ್, ಹೆಂಡ್ಕೆ, ಅತಿ ಕಾಮನಿಲಾಸ, ಸಿಡುಕು 

ಸ್ವಭಾವ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪ) ಕಾರ, ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳ ಚಟಿ, ಇವುಗಳನ್ನು 

ಬಹು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅರುಸರಿಸುವವರಿಗೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬ ಡ್ವ್ರಶರ್ ಉಂಟಾ 

ಆಸ ೨ ಚ್ ಕ 
೨೦ದಿ hs ಈ ಅಧಿಕ ಬರ 18 ಚ 

ಎ 

ದ್ 

ಗುವುದೆಂದು ಪರಿಶೋಧನೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಹಗಲಿರುಳೂ ಕೆರಳಿಸುವ ಅತ್ಛಶ್ವಿ, ದ್ದೇಷ, ಬಹು ವಿಚಾರಗಳ ಒತ್ತಡವೂ 

ಬ್ಲಡ್'ಫ್ರೆಶರಿಗೆ ವೋಷಕವಾ ನಾಗುವುವು. ವ್ಯಾಯಾಮವಿಲ್ಲ ಅದೆ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿ 

Re ಶರೀರವನ್ನು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳಿಂದೆ ಜೊಕ್ಕಟಿವಾಗಿಡೆದ ಮಲಿನ 

ವಾಗಿಡುವುದೂ, ಬ್ಲಡ್ಪ್ರೆಶರ್ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಎಂದರೇನು?: ಹೃದಯವು ತನ್ನ ಆಕುಂಚನ ಪ್ರ: 

ರಣಗಳಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಹರಿಸುವುದು. 

ಹಾಗೆ ಆಕುಂಚನಗೊಳ್ಳು ವಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ (ಹಿಗ್ಗುವಾಗ) 
ಹೃದಯದ ಸ್ಮಾಯ ಷಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಪ್ರೆಶರ್ | 

ಉಸಯೋನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ತಪರಿಚಲನೆಯ ಮಾರ್ಗದೊಳಗಿನ 



eos ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಯಾವುದಾದರೂ ತಣೆ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ರಕ್ತವು ಸರಿಯಾಗಿ ಹರಿಯದಿರ 

ಬಹುದು. ಆಗ ಹೆದಯೆದ ಸ್ವಾಯುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡೆದಿಂದ ಆಕುಂಚಿತ 
Rs 

ಡೆ 'ತೊಂದಕಿಗಳು ತ ತೆ. ರಕ್ತ ವರಿಚಲನಕ್ಕೆ ಎರಡು 

ರೀತಿಯಿಂದ ತೆಡೆಯುಂಬಾಗಬಹುದು: (೧) ಈ ಈ ಮೊದಲು ವಿವರಿಸಿದ ಮರಾ 

ರೆ ಲ (ವಿಷ) ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿ ರಕ್ಕನಲಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ದಾಹ, ನಲಿಕೆಗಳ ಭಿತ್ತಿಗಳು ಆ ಬರಾ ನಕ. ಮುಂತಾಡ 

ಕಾಶವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಚ 

ಘ ಸಿರ bs ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನು ಹಾಯಿಸಲು 

ಹೆ ಪೆಯೆಡ ಸ್ವಾಯುಗಳು ಹಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕಲಾರಂಭಿಸುವುವು. 

ಸಿ ದಿಗಿಲು, ಹಗೆತನ, ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ಥಿ ರಶೆ, ಮುಂತಾದ ಆವೇಗ 

ಗಳಿಂದ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ, ಭಟ ಶರೀರದ ಸ ವ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮುಖ್ಯ 

ವಾಗಿ ತಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ಕ್ತಭಾರವಾದುದರೆ ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರಿಚಲನಕ್ಕ 

orl ಹೃದಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಾಕ 

ತ್ರ ಈ ₹೨ ಇ CL ಈ (ರಿ ಕ €L (೬ ಲ CL ೭ 

2 

ತ 

ಜೃ ಕಹ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದ ನಿದಾನಶಾಸ್ತ್ರವು, “ಅತಿ 

ಪೈಮ್ನತ್ಲಿಃ: ಸಂಗೋಮಾ? ಎಂಬ ಶಬ ಗಳಿಂದ ವರ್ಣಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲಿ ಒಂದು 
ತಗ po ಎ ಣ್ 

ದೈಹಿಕ ಕಾರಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣವೆಂದಾಯಿತು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ . 
ಬ್ಲಡ್ವ್ರಶರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು (೧) ವಧ್ಯಾಹಾರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು 

(೨) ಓಟೆಷಧಗಳಿಂದ, ಸ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 
ಪಥ್ಯಾಹಾರ ವಿಷಯ: "ಸಮಾಸತಃ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗೋ ನಿದಾನ 

ಪರಿನರ್ಜನಂ - ಎಂದರೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾದ ದುರಾಹಾರ 
ದುರ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದೇ ರೋಗಚಿಕಿತೆ ತ್ರೈಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಯೆಂದು 
ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತ ಜಿ. ಆದ್ದರಿಂದ “ಬ್ಲಡ್ ಶರಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 
ಅ-ವಥ್ಯಾಹಾರ ಅ- ವಥ್ಯವಿಹಾರಗಳನ್ನು, ಮೊದಲು ನೆರಿಹರಿಸಜಿ, ಬರಿಯ 



2 13 

ಸ ಗ “AL A ಚ ತ್ರಿ ತ ( Cl ಲ್ಲಿ SU [ತ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗದು. 

ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಾವುವೆಂಬುದನ್ನು ಈ ಮೊದಲು ನಿವರಿಸಿದೆ. ಬ 

( ?[ ಜು | ಚ 
e 

ಪಡ್ ಫ್ರೆಶರ್ 

ರೋಗಿಗಳು ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಓದಬೇಕೆಂದು ನೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಏಕಂದರ 
ಆ ಅವಥ್ಯಾಹಾರ ಅಪಥ್ಯ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಸುವುದರಿಂದಲೇ ಬ್ಲರ್ಡಪ್ರೆಶರು 

ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರಲಾರಂಭಿಸುವುದೆಂಬುದು. ನಮ್ಮ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳ 

ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. 

ಬ್ಲಡ್ ಹ್ರೆಶರ್ - ರೋಗ ಹರಿಹಾರಕ ಆಹಾರಕ್ರಮ: (೧) 

ಬ್ಲಡ್ಪ್ರೆ ಪರ್ ಕೋಗಿಗಳು ದಿನಾಲು ಎರಡು ಊಟಿ, ಎರಡು ಸಲ ಫಲಗತ* 

ಉವಾಹಾರ, ಇಷ್ಟರ ಮೇಲೆಯೇ ಇರುವುದು ಆದರ್ಶಕ್ರಮ. ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ನಾಲು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆಯೆಂತೆ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿಯುತಿ,ರುವುದು )) ಶ್ರ 
ಇತು ಇಷ್ಟೆ. ತ ಬ ಸ = ಒಳಿತು. ಆಹಾರಕ್ಷಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟಿ ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರ ನೇವಿ? 

ಡಿ 

ಎರಡು ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕವೇ, ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಆಹಾರಕ್ರಮ 

ವನ್ಸನುಸರಿಸಿ, ಅನೇಕ ಬ್ಲಡ್ವ್ರಶರ್ ರೋಗಿಗಳು ಔಷಧವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಗುಣ 

ವಡೆದಿದ್ದಾರೆ. (೨) ಮೇಲಿನ ಆದರ್ಶಕ್ರಮದ  ಮನೋಬಲವಿಲ್ದದವರು, 

ಚಹಾ ಕಾಫಿಗಳೆ ಚಟ ಬಿಡಲಾರದವರು, ಅವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿ ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗ 

ತಿಗೆದುಕೊಳ್ಳೆದಿರಲಿ, ಉಪಾಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ; ಆಗಲೂ ಪುಡಿ 
ಅಲ್ಪ, ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚು ಬೆರಸಿ ತೆಗೆದುಕೂಳ್ಳೆ ಲಿ. (೩) ಉಪಾಹಾರವು ಕೂಡ 

ಹೊಟ್ಟಿ ಭಾರವಾಗದಂತೆ ಮಿತವಾಗಿರಲಿ. ಉವಾಡಾರಕ್ತೆ ಇಡ್ಲಿ, 

ರಾಗಿ ಜೋಳೆಗಳ ಹುರಿಹಿಟ್ಟು, ಮಜ್ಜಿಗೆ 

ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. (೪) ಊಟಕ್ಕೆ ಗೌಡು ತಗೆಯದ ಹಿಟ್ಟಿನ ರೊಟ್ಟಿ, 

3 ಟೂ 

ನೊಪ್ಪಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಖಾತೆ, ಹೀರೆ, ವಡವಲು, ಬೆಂಡೆ, ಗಜ್ಜರಿಗಳ (ಕ್ಯಾರೆಟ್) 
wed 

ಪಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ವಚ್ಚಡಿಯೊಡನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಫ್ರ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಉಪ 

ಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕದೆ ಬೇಯಿಸಿದ 

ಆಹಾರ, ಊಟಿದ ಬಳಿಕ ಕಿತ್ತಳೆ ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಮೋಸುಂಬೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಬಿನ 

ಬಹುದು. 

ಪಥ್ಯದ ವಿಹಾರ: (೧) ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ, 

ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ತೊಡಗಬೇಕು. ಅರ್ಧಾತ್ ಮನಸ್ಸನ್ನು ರಿಶ್ಚಿಂತವೂ 

nc ಅ ಇಲ್ಲ 9೨ ನ್ ತ್ಾ ಹ್ 
ಉಲ್ಲಸಿತವೂ ಆದ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲು 



ಬ 

ತ 
೨.೧ ಎಲಿ ೫ ಜು 

ಮನೋಬಲ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು, (೨) ದಿನಾಲು 
) 

ಅಲೆ ಬಾಕ ಭಲ ಕ pe, 

ವನ್ನು ಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದಕ್ಕೆ ಸುಖಾಸನನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬನ್ನುಕಂಬವನ್ನು 

ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಒಳಗೆ 
ಎಳೆಯುತ್ತ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಬೇಕು; ಆನಂತರ 

ವಾಗೆಯೇ ಉಸಿರನ್ನು ಸಾವಕಾಶವಾಗಿ ಹೊರಳ ಡುತ್ತೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ 

ವಾರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿದಾಗಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತ್ಯನುನಾರ 
ಬ್ರ 

ರಿಂದ ೧೦ ಸಲದವಕೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, 

© 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ಸದ್ದಿನ ಕಡೆಗೇ ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕು. (೩) ಬ್ಲಡ್ 

ವೈಶರ್ ಶೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಗಮುಸರಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನೌಮ್ಯವಾದ 

ನ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜಡೆಭೆರತರಾಗಿ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಕೂತು 

ಕೊಳ್ಳೆ ಬಾರದು. ದಿನಾಲು ಬೆಳಗಿನ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮೈಲು ವೇಗ 

ದಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿ ಬರುವುದು ಆದರ್ಶವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ 

ಮೆ ಬೆವರಿ ಮಲ[ನಿಷ]ಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗಿ, ರಕ್ಕನಲಿಕೆಗಳು ನಿರಾತಂಕ 

ವಾಗುವುವು. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಬೆವರು ಬರದಿದ್ದರೆ, ಬೆವರು ಬರಲು 

ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಬಳಿಕ ಇಡೀ ಮೈಯನ್ನು ಅಂಗೈಗಳಿಂದ 

ರಭಸದಿಂದ ತಿಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (೪) ಬ್ಲಡ್ವೈಶರ್ ರೋಗಿಗೆ ನಿತ್ಯಸ್ಪಾನವೂ 

ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯಾಯಾಮಾನಂತರ ಮ್ಭೈ ತಿಕ್ಕಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಹಾನಮಾಡುನುದು 

ಒಳಿತು. ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ಮಾನವು ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ. ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮೊದಲು 

ತಬೆಯೆ ಮೇಲೆ ಹುಯ್ದುಕೊಂಡು ಅನಂತರ ಕೆಲಗೆ ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. 

ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಮಾಯುವಷ್ಟು ಮನೋಬವಿಲ್ಲದವರು ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ 

ನೀರನ್ನು ಮಾಯಬಹುದು. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನಾದರೆ ಮೊದಲು ಮ್ಹೈಯ 

ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸುರಿದುಕೊಂಡು, ಅನಂತರ ತಲೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (2೫)ಬ್ಬಡ್ 

ವ್ರಶರ್ ರೋಗಿಯು ಆಗಾಗ, ಸ್ವಾನಕ್ತಿಂತ ಒಂದು ಗಂಟಿ ಮುಂಜಿ, ಮೈಗೆ 

ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ತುವುಮು [ಅಭ್ಯಂಗ] ಒಳಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆ ಉತ್ತವ 
ಬ್ರಿ ಷೆ 

ಪ್ಯಾ 
552 ದುದು ತು 

ಕ್ಲ 

ನಿಚ್ಚ ರಪಡಬೇಕು (೨) ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ದಿನ, ಬ 



ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರೆಶರ್ ೧೦೯ 

ವಲ್ಲಿ ಉಗಿಸ್ವಾನ (ಸ್ಟೀಮ್ ಬಾತ್) ಮಾಡಬೇಕು. (೩) ಊಟವಾಗಿ 

೩ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಹೊಕ್ಕುಳ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 

೨ದ್ದಿ ಒಂಡಿದ ತೆಳ್ಳೆ ಗಿನ ಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ನಾಲ್ವು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹರಡಿ, ಮೇಲೆ 

6 ಉಣ್ಣೆ ಯ ಅಲ್ಲವೇ po ಒಣಬಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ತಸ್ಯಾ ಹ ಗಂಬೆಗಳೆ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತೆ ತಕ ನ, 

ಔಷಧಗಳು: ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಯಂತ್ರವು ವೈದ್ಯ 

ಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಾವೆಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ೧೨೦ರಿಂದ "೧೫೦ರ ವರೆಗೆ, ಅವರವ 
ವ್ರಕೃತಿ ತಿಗನುಸರಿಸಿ ಬ್ಲಡ್ ವ್ರೈಶರ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, 

ಒಂದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ವ್ರಕೃತಿಚಿ ಕಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ 
ಗುಣವಾಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆನಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಂ 

ಮೇರೆಗೆ ತಾವ್ಯಾದಿಲೋಹ, ಸರ್ವಗಂಧಾಚೂರ್ಣಯೋಗ, ಜಸತಭ 

ತ್ರಿಫಲಾ, ಮುಂತಾದ ಚಿಷಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದ 

ದೀರ್ಧಾವಧಿಯವಕರೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೂ ಯಾವ ದುಷ್ಟರಿಣಾಮವೂ 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ವ್ಯಕ್ತ ಮೆತಿ ಶಿಷ್ಟ: ಕೆಲವರಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರಕೃತಿಗುಣದಿಂದಲೇ ಮಿಕ್ಳುವರಿ 

ಗಿಂತ ಕ. ಕೃಭಾರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಆಜೀವನವೂ ಹಾಗೆ ಏರಿದ 

ರಕ್ತಭಾರವಿದ್ದರೂ, ಹಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕೊರತೆಯೂ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ರಕ್ತ ಭಾರವಿಳಿಸುವ ಔಷಧಗಳ ಡಾಳೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿನು 

ಪ್ರಮು ಮೂರ್ಮತನವೂ ಅವಾಯಕರವೂ ಆದೀತು! 

ಕಾರಣ: ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಕ್ಕಭಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 

ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ವೃಕ್ಟೆಗಳ (ರಿಡ್ಲಿ: ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ) ಪ್ರಕೋಪ ದಾಹಗಳು, 
ರಕ್ಕನಲಿಕೆಗಳು ಬಿರುನಾಗುವಿಕೆ, ಇವು ಸ ನ್ರಮುಖವಾಗಿರುವುದು 

ಉವದಂಶ (ಗರ್ಮಿ), ಸನ್ಮಿನಾತ ಜ ರ, ಉರಕ್ಷತಜ್ವರ (ನ್ಯುಮೊನಿಯಾ) 

ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂರ ಕ್ಷೆ ಕ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಮುಟ್ಟು 

ನಿಲ್ಲುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಏರಬಹುದೆ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಕೆಲವು ಓಜೋ 

ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಕೋ (ಸಗಳ ಮತ್ತು ಪ Kap ಎ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಭಾರವೇರ 
ಬಹುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ ಅದನ್ನೇರಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಪಜಿ : ಈಗಿನ ತೊಡೆಕಿನ 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಕಾತರತೆ ಆತುರತೆಗಳೂ ರಕ್ತಭಾರ ರೋಗದ ಕಾರಣ 
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ಲ ರಿ ಎಚ್ಚ ಥೆ: ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣವು ಏರಿ ಉಪದ್ರ ವಕಾರಿಯಾಗಲ 

ಮೇಲುಂಡ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆಯೆಂದಮೇಲೆ ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸಿ, 

ಅಥವಾ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ, ಕೇವಲ ರಕ್ಷ 
ಭಾರವನ್ನಿಳಿಸುವ ಕಷಧೆಗಳನ್ನು ನುಂಗುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅವಾಯ 

ಖಂಡಿತ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತಹ ರೋಗಗಳ ಅಸ್ಥಿತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸ 

ಲೆಂಜೀ, ಮತ್ತು ಆ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅವಾಯವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲೆಂದೇ, 

ಪ್ರಕ್ಸ ಯಾ ಹಕ್ಕ ಇ ಏರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ರಕ ಕೈಭಾರವನ್ನನ್ನೇ 

ಇಳಿಸುವ ಬಲಾತ್ಪಾರದ ಚೆ ಕೆತ್ಸೈ ಹಾಡಿದರೆ ಮೇಲ್ವಂಡ ರೋಗಗಳು ಅಲ ಕ್ರೈ 

ಲ್ಪೃಟ್ಟು ಅವು ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗಿ, ಮುಂದೆ ಭೀಕರವಾದ ಪರಿಣಾಮ 

W ನೇ ಟುಮಾಡಬಹುದು. 

ರಕ್ತಭಾರದಿಂದ [ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್] ಉಂಬಾಗುವುಡೆಂಡು ತಿಳಿಯೆಲಾಗಿರುವ 
ಅರ್ಥಾಂಗವಾಯು, ಪ್ರಯ ೦ಂಭನ, ಮನೋವ್ಯಾಕುಲ, ಬೀಕರದೌಃ 

[ನ್ಯುರೆಸೆ ನಿಯಾ], ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ರಕ್ಕಭಾರದ ಎ 

ಮೇಲೆ ಬರೆದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಮರತು ರಕ್ತಭಾರವನ್ನಷ್ಟೇ ಇಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ 

ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಬ 

ರಕ್ತಭಾರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೆ ಹೃದಯಸ್ತಂಭನ ಹೇ 

ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿಗೆೆ ಇಲ್ಲವೇ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ದಿ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: [೧] ರಕ್ತಭಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳದೆ, ( 

NER ರೋಗವು ಯಾವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನು 

ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಜೇಕು. ತೆ ದಿಗಿಲುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಭಾರವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚು ವುದು. 

[೨] ಕ ಕೃಭಾರಕ್ಷು 14. ಪ್ರಕೋವವೆ ವೇ ಬನ್ನೆ ಲೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ವಾತೆವ್ರಕೋಷಕವಾದ ಕಾರ, ಕರಿದ ತಿನಿಸು, ಕಾಫಿ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪು, ಇವನ್ನು 
ಧೂಳ ಮ ಪ್ರಮಾಣ ಮ ಉಪ್ಸನ್ನೂ ಕೆಲವು 

ಸಬೇಕು. [೩] ಪಾಚಕಾಂಗಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 
ಊಟವನ್ನು ವರಿಸಿ, ಬರೀ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆಗಳನ್ನೇ ತುಸು ಉಪ್ಪು ತ 

ರಿಂಜೆರಸ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳ್' ಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಕುಡಿಯು 
ವ್ರದರಿಂದ ಸು ಜನರು ರಕ್ತಭಾರದ ಪೀಡೆಯಿಂಡೆ ಮುಕ್ತ ರಾಗಿದ್ದಾ ಶೆ. 



ಬ ಡ್ವ್ರೈಶರ್ ೧೧೧ 
೯೧ 

೪] ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗಿರುವಂತೆಯೂ ಭಾವೋದ್ರೆ ಕಗೊಳ್ಳ ದಂತೆಯೂ po] 

ಗ್ರ ತೆವಹಿಸಬೇಕು. [3] ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಬರೀ ಮೊಯಂಜಿ ರ ರಸ 

ನ್ರಷ್ಟೇ ಸೇವಿಸಿರಿ. [೬] ಸರ್ಪಗಂಧಾ ಬೇರನ್ನು ವಸ್ರ್ರಗಲಿತ ಚೂರ್ಣ 

ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ೫ ಗುಂಜಿ ಪುಡಿಯನ್ನು 

ತುಸು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಿರಿ. [೭] ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳಿಯಿರುವ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜನಜಂಗುಳಿಯಿಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ಒಂದು ಗಂಟಿ ಕಳೆಯಿರಿ. 
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ವಿಶ್ವರೋಗ:ಃ ನೆಗಡಿ 

“ನೆಗಡಿ ರೋಗವಲ್ಲ, ಬುಗುಡಿ ಬಂಗಾರವೆಲ್ಲ- ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ನಾಣ್ದು 

ಔಡ ಹಚಿ ತೆನೆವೂ ಧೆ lle ನಮ್ಮ ಶರೀ 

ತಿಯ re ಚಿಹ್ನೆ ವೆಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ ಆ ನಾಣ 

ಲಿದೆ ಜಿಯೆನಿಸುವುದು. ಆದರೆ 8228 ರೋಗವಲ್ಪ 
ಗ 

ವಾದ್ದರಿಂದ Wa ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿದು 
ಅದೊಂದು ಮರುಳೆನಿಸೀತು! ಏಕೆಂದರೆ, ನೆಗಡಿಯು ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ 

ಅನೇಕ ಸಣ್ಣ ದೂಡ್ಡ ರೋಗಗಳ ಪೂರ್ವಚಿಹ್ನವಾಗಿರಲೂ ಬಹುದೆಂಬುದು 

ಮುಂದಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ತಿಳಿದೀತು! 

ನೆಗಡಿಯಿಲ್ಲದ ನಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ ನೆಲೆ ಅನಾಗರಿಕ 

ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ ನಾಗರಿಕ ನಾಡುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಹಾ ಮಹಾ ವೈದ್ಯ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂತೋ 

ಧನೆಗಳಿಗೂ ಮಣಿಯದೆ ಮೆರೆಯುವ ನೆಗಡಿಯು, ನಾಗರಿಕತೆಯ ಶಕುಂದ್ರ 
ಗಳನ್ನು ಕೂಗಿ ಹೇಳುವ ಕಹಳೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುವ 

ನೆಗಡಿಯ ಕಾರಣಗಳು "ನಾಗರಿಕ ವಾತಾವರಣ' ದಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುತರವಾಗಿ 

ಕಂಡುಬರುವುವು. ಮತ್ತೆ ನಾಗರಿಕ ವಾತಾವರಣ ಅಥವಾ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ 

ದೊಳಗಿನ ಕುಂಮೆಗಳನ್ನು ಕಳೆಯದೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ನೆಗಡಿಯ 
ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಳಿಗಳು ಇದುವರೆಗೆ ಸೋಲನ್ಷೇ 
ಅಮಭವಿಸಿರುವುದಲರಲ್ಲಿ ಆಫ ಶೈರ್ಯವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

ನೆಗಡಿಯ ಕಾರಣ 

ಅಣುವನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 
ವೆಂದು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಚುವ ವಿಜ್ಞಾನವೀರರು ಸಹೆ, “ನೆಗಡಿಗೆ ಮದ್ದೇ ಇಲ್ಲ 
ಎಂದು ಇಂದು ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ? ನೆಗಡಿಯು ಅನ್ಯ. 
ದೋಷದಿಂದ ಬರುವಂತಹದಲ್ಲ, ತೆವ್ವ ದೋಷದಿಂದಲೇ 88 
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೧ ಲಕ್ಷಣಗಿ 

೧) 

> ಧಿ 
ಈ 

ದ್ದತೆ 

ಗುವಾಗ ಅರಸಿನ ಬೇರು, ಅಮೃತಬಳ್ಳಿ; 

ಖು 
ಕಾನ 

ಕಣಗಳೆಂದರೆ ಮಲಬ 

ಪ್ರಯೋಗ 

ನೆಗಡಿಯ ಪೂರ್ವಲಕ್ಷ! ಇಂಗು ಇಲ್ಲಿ 

ಮೂಗಿರಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು. 

ನಿಖ್ಯವಾದ ಆಟ 
ww 

ಛು 

(೧) 

ಗಮುಸರಿಸಿ ನೆಗಡಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಪರಿಹರಿ 

ಕ್ಸ ನೋವು; 

ದಂತಾಗಲು 

ಸ್ಕಿ ಖಿ ಮೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನ- 

ದೆ ಡನೆ ರಾತಿ ವಲ 



ಲ ಮು ಮ ೨ ತೆ ೧೩ ಶಿ 
ಜೇಷ ಮಧು, ಸೋನಾಮುಖಿ, ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕಾಲು ತೊಲ ನೇರಿಸಿ 
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ud 
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ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರಿನಲಿ ಹಾಕಿ ಕು ಧು 

ಲ 

ಗಿ ಅರ್ಥ ಲೋಟಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿ 

ನಲ ಸುಖವಾಗಿ ಬೇದಿಯಾಗುವುದ್ತದೆ ನೆಗಡಿಯ ವೂರ್ವಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಆದ್ರ ರ್ಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ನೋನಾಮುಖಿಯೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಟದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ ಕವಾಯ 

ವನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ಪಥ್ಯ: ನೆಗಡಿಯ ಪೂರ್ವಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿದೊಡನೆ ಮಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ 
ಸ್ [ಎ ೧೧ 

ಆಹಾರ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಬರೀ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ನೆಗಡಿಯು ಹಣ್ಣಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಂಬಳೆ ಕಫ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ 
ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮೊಸರು ವರ್ಜಸಿ, ಬರೀ ತಿಳಿಸಾರು ಅನ್ನ ಊಟ ಮಾಡ 

ಬೇಕು. ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ನೆಗಡಿಯ ನಿರೋಧ, ಎಂದರೆ ನೆಗಡಿಯು ಎಂದೂ ಬಾರದಂತೆ ಮಾಡ 

ಬೇಕಾದರೆ (ಅ) ಮೇಲೆ ಬರೆದ ನೆಗಡಿಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲ ದೂರೀಕರಿಸಚೇಕು. 

(ಆ) ದಿನಾಲೂ ಎರಡು ಸಲ ಮಿತಾಹಾರ, ಎರಡು ಸಲ ಅಲ್ಟೋಪಹಾರಗಳ 
ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನನ್ನೂ ನಡುನಡುವೆ ಸೇವಿಸುವ, ಕುಡಿಯುವ ಚಟವರ 
ಬಾರದು. (ಇ) ಎಲ್ಲ ಖುತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಕ್ಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ 
ತಣ್ಣೀರಿನ ಸ್ವಾನ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ರಿಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ 
ನೆಗಡಿ ಬಂದರೂ ಅದರ ಸೋಂಕು ಅವರಿಗೆ ಅಂಟಿದು. (ಈ) ದಿನಾಲೂ ಕನಿಷ್ಠ 
ಒಂದು ಗಂಟಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಗಾಳೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ೧೦ - ೧೫ ಸಲ ದೀರ್ಧ ಶ್ವಾಸದ 
ಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 
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ನಲ ನೆಗಡಿಯಾಗಿ ದೆಡ್ಡುಬಿದ್ದಿರುವ ದೊಡ್ಡವರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ 

ಯಾಗಲಾರದೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಮಗುವಿನ ಶರೀರ 

ಒಂದೇ ಒಂದು ನೆಲ ನೆಗಡಿಯಾದರೂ ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ 

ಒಂದು *ುಂದುಂಬಾದೀತೆಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ತ್ಳೊಂದಿಗರೆಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿನ 

ಜೇಕಾದ ತತ್ತ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲದಂತೆ ವರ್ಷಗಟ್ಟಿ 

ಆಗಾಗ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಮಕ್ಕಳುಳ್ಳೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಅದರ 

ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಅದಕೆ ತಕ್ಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು 

ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ 

ಅವರ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೆಳಗೆ ಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಡುವ ಭಯವಿದೆ: 
[೧] ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಆಗಾಗ ದಾಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾಂ- 
ತರದಲ್ಲಿ ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಬಾವು ಉಳಿಯಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ದುರ್ಮಾಂ 

ಸವೂ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. [೨] ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೂಗಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ 

ಅಭ್ಯಾಸವು ತಪ್ಪಿ ಬಾಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳ 

ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ವಾತಾವರಣದೊಳಗಿನ ಬಾಧಕವಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದ್ರವ್ಯ 

ಗಳು ಗಂಟಲನ್ನೂ ಪುಪ್ಪುನಗಳನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿ ಗೆಂಟಲು 

ಗ್ರಂಥಿಗಳು (ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ] ಬಾತುಕೊಳ್ಳಲು, ಫುಪ್ಪುಸಗಳ ಆರೋ 
ಗ್ಯವು ಕೆಟ್ಟು ದೀರ್ಫಸ್ಟಾ ಯಿಯಾದ ಕೆಮ್ಮು ಉಬ್ಬನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. [೩] ಯಾವಾಗಲೂ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೇ ಉಸಿರಾಡಿಸು 

ವುದರಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳು ಮುಂಜಾಚಿಕೊಂಡು ಮುಖದ ಸೌಂದರ್ಯವೇ ಕೆಡ 

ಬಹುದು. [೪] ತಂಪು ಖುತುಗಳೊಳಗಿನ ಅತಿ ಶೀತವಾದ ಗಾಳಿಯು ಮೂಗಿನ 

ಮೂಲಕ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಫಪುಪ್ಪುಸವನ್ನು ಸೇರಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ 

ವಿನಿಮಯದಿಂದ ರಕ್ತವು ಶುದ್ದವಾಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. ತೆದ್ದಿರುದ್ದ 

ವಾಗಿ, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಮೂಗು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಶೀತವಾಯುವು ಬಾಯಿಂದ ನೇರ 
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ವ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಅಜತ. ತಡೆಯುಂಬಾಗಿ, ರಕ್ತ ಶುದ್ದಿಗೆ ಆತಂಕವಾಗ್ನಿ 

ಕ ರೋಗಗಳಾಗಬಹುದು. [೫] ಆಹಾ; 

ಕೆ ಸು ತೆ ಗ್ವಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಣವಾಯುವೇ ಪ್ರಜೋರ 

ಆ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ ಪೂರೈಕೆಯು ಕಡಿನು 

ಯಾಗಿ, ದೇಹಧಾತುಗಳ ವೃದ್ಧಿಯು ತಗ್ಗಿ, ನಿತ್ರಾಣವೂ ಉಂಬಾಗುವುದ್ದ, 

ಕಾರಣಗಳು: (೧) ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿಯು ದೀರ್ಫನ್ನಾ ಯಿಯಾಗಲು 

ಸೊಟ್ಟ ಹೊದೆಲನಿಯೆ ಕಾರಣವೆಂದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ದೊಡನೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆನೇಕ 

( ಬ dl. ಕನ್ನ QL Ce ಸೆ Pa: ಥು ನ pL Cs J 4) 

ಗೌಷಧಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸುವುದು. ಕೆಲವರು "ಗೈಪ್ವಾಟರ್' ನಂತಹ 
ಚಿಷಧಗಳನ್ನು, ಪೌಷ್ಟಿಕವೆಂಬ ತಪ್ಪ ೨ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದ ಶಿಶುವಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ 

ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಮಗುವಿಗೆ « ಆರೊ ಈೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಿತೆಂದು ಮಾರ 

ಈ್ರೂಂದು ಸೆಲದೆಂತೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಂ ಯನ್ನೂ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸ್ಯಾಂಟೋ 

ನಿನ್ ಎಂಬ ಹುಳುವಿನ ಔಷ ಷಧವನ್ನೂ ವರ್ಷಗಟ್ಟಿ ಹಾಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 
ಅಲ್ಲದೆ ನಿಷ್ರಾರಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯವು “ಅ್ಯಡ್ಕೊಲ್', "ಕಾಡ್ಲಿವರ್ ಎಣ್ಣೆ', 

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಹ ಹಾಕುವ ಫ್ಯಾಷನ್ ಇ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೊ ಆ 

ಷಧಗಳೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದಾ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅನ್ನು ತೋಪಮಪೆನಿಸಬಹು 

ಹಾರಕ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ತ ಅವನ್ನು ಕೋಮಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತುರು- 

ಹುತ್ತ ಹೋದರೆ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಸತ್ವವು 

ದುರ್ಬಲವಾಗಿ, ಆಹಾರದ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದೊಳೆಗಿನ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾ 
ಸದಿಂದಲೂ ನೆಗಡಿಯಾಗಲಾರಂಭಿಸುವುದು. (೨) ಮಗುವಿಗೆ ತೀತವಾಗ 

ಬಾರದೆಂದು ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ ಸ್ತಾನ ಮಾಡಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮಗು 

ವಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶೀತಸಹನಾಶಕ್ತಿಯೇ ಕುಗ್ಗಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗಡಿ ಕಾಣಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. (೩) ಮಗುವು ಪುಷ್ಪವಾಗ ಲೆಂದು ನಿಯಮ ಸಮಯಗಳಿಲ್ಲಜಿ 

ಮಿತಿವಿನಾರಿದ ಆಹಾರ, ತಿನಿಸು, ಬಿಸ್ತಿತ್, ಚಾಕೊಲೆಟ್ ಗಳೆನ್ನು ಕೊಡು 
ತ್ತಿರುವುದು ನೆಗಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾಶಣ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಮಕ್ಕಳ ನೆಗಡಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 
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ನಿರೋಧಿಸುವ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಆಗಬಹುದಾದ 

ಅವಾಯಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವು. ಇನ್ನು ನಾಧ್ಯೆ ನಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೆಗಡಿಯೇ ಆಗೆದಂತೆ ಮಾಡುವ ಉವಾಯಗಳೆನ್ನೂ ಕೆಲವು 

ಸುಲಖಭೌಷಧಗಳನ್ನೂ ಬರೆಯುವೆವು. 

ಅಜೀರ್ಣ, ಅತ್ಯಾಹಾರ: ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಬಳಲುವೆ 

ಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಅಧವಾ ಅಜೀರ್ಣವೇ ಕಾರಣವಾಗಿರು 

ಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಪ ಪುಷ್ಪ ವಾಗಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ 

ವನ್ನೂ ತಿಂಡಿಯನ್ನೂ ಜಾತ ತಂದೆ ಶಾಯಿಗಳೇ, ಮಕುಳು ಸೊರಗಲೂ 

ಶೋ ಗಿಷ್ಟರಾಗಲೂ ಕಾರಣರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ಅಥವಾ 

ನಾಲಿ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಹಾಲು 

ತಿನಿಸು ಮತ್ತು ಬ ಸಲ ಊಟ, ಇಷ್ಟನ್ನೈ ₹ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೆಗಡಿಯೊಂದೇ 

ಲ - ಬೇರಿ ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬರಲಾರದು. ಮಿತಾಹಾರದ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಮಕ್ತ್ಳಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯ 

ಬಾಂಧವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಪ್ತೀಟ್, ಚಾಕೊಲೆಟ್, ಮತ್ತು ಮಿರಾಯಿಗಳ 

ಬದಲಾಗಿ, ಜೊ ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ರೆ. ನೆಗಡಿಯ ದಾಳಿ 

ಎಷ್ಟೋ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅತಿ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸ್ನಾನ: ರಿಶ್ಯತೈೈತ್ಯವು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಮಕ್ತುಳ 
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ರಿಕಿ ರಕ್ಟೆ ತಣ್ಣಿ ರು ತಂಗಾಳಿಗಳನ್ನು ರೂಢಿಸಬೇಕು. ಅತಿ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ 

ಸ್ಪಾ ನದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶೀತನಿಶೋಧಕ ಧಕ ಶಕ್ತಿಯು 

ಅತಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತವಾದೀತೆಂದು, ಅಥವಾ 

ತ ತಿರುಗುವುದು ಕಾಡುತನವೆಂಬ ನೀತಿಭ್ರಮೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ತವ 

ಪತ್ತು ಫ್ಯಾಶನ್ಗಳ ಆಡಂಬರದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರವಾ 

ಬಟ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸುವ ಬದಲು, ಇಳಿ ಸ ಬಿಸಿ ei ಬನ ಷೆ 

ಮಳೆಗೆ ಸಹ, ಮಕ್ಕ ಛೆ ಜ್ಯ ಆಗಾಗ ಒಡ್ಡು ತಿ ರಬೆ 

ಔಷಧಗಳ ಚಟ: ದೇಹಶ ರದ್ದಿ ಯಾಗಲಿ, ಹುಳುಗಳು ಹೋಗಲಿ, 

ಪುಷ್ಟಿಯುಂಟಾಗಲಿ ಎಂಬ ಜ್ ಉದ್ದೆ ೇೀಶದಿಂದ, ಸುಕ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ವಾಗಿರು 

4) ಆಗಾಗ ಅಥವಾ ನಿತ್ಯವೂ ಅನೇಕ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಸಿಸುವುದೇ 

ತಮ್ಮ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮತ್ತು, ̀ ಮುಂದುವರಿದುದರ ಗೀ ಎಂದು ತಿಳಿದು 

ಹ. 



ಲ್ರ್ರ 

ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಲಿ. ಅಧಿಕಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯು 
ಳ್ಳುವ್ರದು ಮೂರ್ಷಿತನ. ಪ್ರಕ ತಿಯು ತಪ್ಪಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಾನವನು 

ಆ 

ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಮಾಡೆಲ್ಪಟ್ಟಿ ರದ, ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ನಿತ್ಯಾಹಾರದ ದ್ರವ್ಯ 

ಇಂದಲೇ ಮಾಡಲ ಟಿ ವುಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

ರಸಕ್ಕೆ ಕಾಲು ತೊಲೆ ಜೇನನ್ನು 

ರೀ ಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳು ಕೊಡ 

ವ್ಯ ಶಾಣ. ಚಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ದೊಡ್ಡೆ ವರಿಗೆ 

ಚು, ಕೊಡಬಹುದು. ಇದು ಶೀತನಿರೋಧಕವೂ ಪೌಸಷಿ ಿಕವೂ ಕ್ರೈ ಮಿಹೆರವೂ 

ರಕ್ತಕೋಧಕವೂ ಆಗಿದ್ದು, ನಿರವಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಉತ್ತಮ ಬಷಧ 

ಅಜಮೋದ: ಎಂದರೆ ಓಮ ಆಥವಾ ಅಜವಾನ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ 

ಹುರಿದು ನುಣ್ಣ ಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಗಲಿತ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ೩ ಮಾ. ಮಗು 

ವಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಂಜಿಯಷ್ಟು ನೆಕ್ಟಿಸಜೇಕು. ಕಫ 

ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮುಗಳಿರುವಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ 2 ಜೂಡಿ (ಕಾಳು ಮೆಣಸು) 

ಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು. 

ಅತಿವಿಷ: ಇದು ಗ್ರ ದಿಗೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಅ 

ಬಜೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಅತಿವಿಡಯ) ಎಂದು. ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಷ ನರನ 
ಮಗುವಿಗೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂಡೆರಡು ದಿನ ಈ ಬೇರನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ, ಮೊಲೆಹಾಲಿ 

ನಲ್ಲಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ನೆಕ್ಟಿಸಬಹುದು. 

ಇದು ಶೀತನಿಕೋಧಕವಾಗಿರುವುದಲ್ಲಜಿ ಮಕ್ಕುಳ ಜ್ವರ, ಅತಿಸಾರ, ಕೆಮ್ಮು, 
ಕಫ, ಅಜೀರ್ಣಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವೂ ಹಾದು 

ಗೋಡಂಬಿ: ೩ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿಯನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಹಳೆಯ 
ನೆಗಡಿಯು ಗುಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಚಕಾಂಗ ಮೂತ್ರಾಂಗ ದೋಷ 
ಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. 



ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 

ಆಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾಶಾಸ್ತ್ರವು ನಿಸರ್ಗದ ದಾರಿಯಿಂದ ದೊರ ಸರಿ 
ಯುತ್ತ ಹೋದುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೇನೆಗಳು ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 
ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೂ ಒಂದು. ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನೆಗಡಿ ತಲೆನೋವುಗಳಂತೆ ಸುಲ್ಲಕ 
ವಾದ ಜೇನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಅಡಗೂಲಜ್ಜಿ ಗಳೂ ಕೂಡ ಆದನ್ನು ನಾಲ್ವಾರು 
ದಿನಗಳ ಉಪಚಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮೂಲಗೊಳಿ ಸಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದ ರು. ಆದರೆ ಈಗ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ಬಜ ಅಸೆಂಡಿಸೆ ಬಿಸ 

ಭಗಂದರ, ಮುಂತಾದ ಘೋರ ವ್ಯಾಧಿಗಳ ಸಾಲಿನ ರೋಗವಾಗಿ ಕೂತಿದೆ. 

ಮತ್ತು ಶಸ್ರೈನಿಲ್ಲದೆ ಅದು ಗುಣವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ 

ಪ್ರಚುರವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ತಿಳಿಗೇಡಿ 

ಚಿಕಿತ್ಸಾಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಮೂಲ ಚತ ಈ ಭೀಕರ ರೂಪ 

ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನು "ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ' ಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಲ್ಲ 

ನಾದರೂ ರೋಗಿಗೆ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ತನಗೆ 
sper ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿದೊಡನೆ ರೋಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಉದ್ವಿಗ್ನ 

ನಾಗಿ; ವೈದ್ಯ ದೃನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕೆತ ಶೃಕನಲ್ಲಿಗ ಒಡುತ್ತಾನೆ! 

Ee ಧಿಯೆಂದಕೇನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸ ಶ್ರ 

ವನ್ನು ಖ್ Web ತ ತಲೆನೋವ್ರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಅಂಜುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ 

ಮ ಟ್ರಸ್", 

22. 

ಧಿ 

ಮಾಡಬಹುದು: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 

ಉಂಬಾಗುವ ವ್ಯಾಧಿ ದಿ ಎಂದು ಡಫ ಮೂಲಾ. ಎಂದರೆ ಮೊಳಕೆಗಳಾ 
ಎರೆ ಳೆ ತ 

ಗುವ ವ್ಯಾಧಿ ಎಂದು ಇನ್ನೊ ಂದರ್ಥ. ke ಶಬ್ದಾರ್ಥರ Ba ಅಂಜುವಂತಕ್ 

ಜೀನೂ ಇಲ್ಲವಷ್ಟೆ? ಈಗ ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ರೋಗವಾಗಲಿ ಮೊಳಕೆಗಳಾಗಲಿ 

ಏಕೆ ಆಗುವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದರೆ, ಆ ರೋಗದ ಭೀತಿಯ 

ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

ಆರೋಗ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂದು ತ ut ಳಿ 9 ಸೆ ಅದೇನೆಂದರೆ, 



೧೨5೦ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 

ದೀಹದ ಯಾವುದೇ ೭೫೦1 ಗದಲಿ ವಿಷ ಸೂಚಯವಾದರೆ ರೋಗವುಂಬಾಗುತ ತ್ತದೆ 

ಎನು ವುದು. ಶೀಕ್ ಬಸ್ತಿ ರಂತರವೂ ನಡೆಯುವ ಜೀವನದ ಕ್ರಿಯಾಃ 

ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿಷವು ಉತ್ಪನ್ನ  ವಾಗುತ್ತ್ಯ ಲೇ ಇರುವುದು. ಅದು 
wd ರಕ್ತದ ವ್ರ ವಾಹದೊಡನೆ ಹರಿದುಹೋಗಿ, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಬವರ ಉ 

— 

ಸಿರ 

ಮೂಲಕ. ವಿನರ್ಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿ ತ್ರಿರುವುದು. ಆದರೆ EN ಕಾರಣದಿಂದ 

ಆ ತ ಹರಿದ ಮೂಖ ತಡೆಯಾದರೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಹ, ಬಾವು. 

ಕುರು, ಕೊಳೆತಗಳು ವ್ರಾರಂಭವಾಗುವುವು. ಮತ್ತೆ ಆ ವಿಷದ ಪ್ರವಹನಕ್ಕೆ 
ಸಿ FH ಬಹುತರವಾಗಿ, ರಕ್ತಪ್ರವಾಹದೊಳಗಿನ ತಡೆಯೇ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳೊಳಗಿನ ಸುಸೂತ್ರ ವಾದ ಪ್ರವಾಹದ ತಡೆಗೆ 

ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: ವಾತದೋಷವ 
ತಂತುಗಳ ಮಾ). ರಕ, ನಲಿಕೆಗಳು ಸಂಕುಚಿತವಾಗುತ್ತವೆ. ಧಿ 

ದೋಷ (ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ ದೋಷ )ದಿಂದ ಉಷ್ಣ ಸ ತೆಯು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಬಾವುಗಳು 

ಉಂಟಾಗಿ ರಕ್ಕನಲಿಕೆಗಳ ಚ ಬೆ ಭಾರ ಬೀಳುತ್ತ ಬ್ರ ಕವಜೋಷದಿಂದ ರಕ್ತ 

ಪ್ರವಾಹವು ಸಾಂದ್ರ (ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ದಟ್ಟಿ) ವಾಗುವುದರಿಂದ ವೇಗವು ಕಡಿಮ 

ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಂಚಿತವಾಗಿ ವಿಷಸಂಚಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

(or 

ಈಗ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಈ ಮೂರು ಕಾರಣಗಳು ಹೇಗೆ ಅವಯ | 

ವೆಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿರಿ: ಬ ಸ್ಪಾ ನ ಗುದದ್ವಾರ ರ ಅಥವಾ ಮಲ 

ಕೋಶವೆಂಬುದು ಸರಿಯಸೆ . ನಿತ್ಯ ಆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲವಿಸಜ 

ವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬಾ ಚಕಾಂಗಗಳ)ರಸ ನಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ವ.ಮಾಣದ 

ಸ್ರವಿಸಬೇಕು. ಆ ರಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಚನಮಾಡುವ ಗುಣವಲ್ಲದೆ, 

ಮಲಕೋಶದ ಸ್ಥಾಯುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸಲು ಪ್ರೇರಿಸುವ ಗುಣವೂ ಇದೆ. ವಾತ 

(ನರತಂತುಗಳ) ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಪಾಚಕ ರಸಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ರಾವವೂ ಮಲ 

ಕೋಶದ ಸ್ಮಾಯುಗಳ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಜಾಲನೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕಫವು 

(ಕರುಳಿನೊಳಗಿನ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳೊಳೆಗಿನ ಶೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮ) ವಾತಪಿತ 

ಗಳ ಚಲನೆ ಮತ್ತು. ಜ್ ಮಲಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಕನಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಶುಷ್ಟುತೆ (ಒಣತನ) ಉಂಟಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನಕ್ಕೆ ನಹಾಯೆವಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ನರತಂತುಗಳ ಬಲ 
ವನ್ನು ಕಾನಾಡಿಕೊಂಡು ಚನ್ನಾಗಿ ಆಹಾರವನ್ನು ನುರಿಸುವುದರಿಂದ ಪಾಚಕ 



(16) ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ೧೨೧ 

ರನಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸ್ರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಮಸಾಲೆ 
[a 

ಯಾಗಿ ಮಲವಿನರ್ಜನನಾಗುವುದು. 

ವಿರಿಯಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನವಾಗದಿರುವುದೇ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಮುಖ್ಯ 

ಕಾರಣ. ಮಲವು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಲಕೋಶ 
ದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದ ಮಲದೊಳಗಿನ 

ಜಲಾಂಶವು ಆರಿಹೋಗಿ ಮಲವು ಬಿರುಸಾಗುವುದು. ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಟಪಕ್ಟದ 

ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಬಿದ್ದು ಅವು ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಮಲಬದ್ಧ 

ಕತೆಯು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದರೆ ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಂಡು 

ಮಲಕೋಶದೊಳಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಇದಕ್ಟೇ ಮೊಳಕೆ(ಮೂಲ)ಗಳೆನ್ನು 

ವರು. ಒಣಗಿದ ಮಲದ ಗಂಟನ್ನು ತಿಣುಕೆ ಹೊರದೂಡುವ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, 

ಮೊಳಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳುವುವು. ಅತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೆಲವು ಮೊಳಕೆ 
ಗಳು ಒಡೆದು ರಕ್ತವೂ ಸೋರುವುದು. ಒಣಮಲವು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಹೊರಗೆ 
ಬರುವಾಗ ಮಲಕೋಶದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ತರಿದುಕೊಂಡು ಬರುವುದರಿಂದಲೂ 
ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ 

ಮತ್ತು ಬಾಹಿರವೆಂದೂ, ರಕ್ತಮೂಲ ಮೊಳಕೆಯ ವ್ಯಾಧಿಯೆಂದೂ, ಎರಡು 
ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನಿವರಿಸುವುದುಂಟು. ಆ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 

ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಹೊರತು, ವಸ್ತುತಃ ಮಲಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ 
ಗಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಬಹುತರವಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಬಳಲುತಿ,ರುವವರೆಲ್ಲರೂ, ಮಲವು ಬಹಳೆ 

ಒಣಗಿರುವುದೆಂದೂ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿಣುಕಜಬೇಕಾಗುವುದೆಂದೂ ದೂರನ್ನೇ ಹೇಳು 

ವರು. ಮತ್ತೆ ಆ ಮಲದ ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡೇ ಕಾರಣಗಳು. ತೀರ 

ವ್ರಚುರವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನವಾಗದಿರುವುದೇ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಅಪರೂನವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ - ರೋಗಿಯು ಅವಶ್ಯಕ್ಸಿಂತ 

ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ, ಅಧವಾ ರೋಗಿಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ 

ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕಾವಿನಿಂದ ಮಲವು ಮಲಕೋಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆಯೇ 

ನೀರಿನ ಅಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳೆದ:`ಕೊಂಡು ಬಿರುಸಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 
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ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮೇಲಿನ ಎರಡೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟು 
ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಳಗಿನ ತಪ್ಪು: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೊಳಕೆಗಳು ರೂಪು 
ಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳ ಅಧವಾ ತಿಂಗಳುಗಳ ಮುಂಚಿನಿಂದ ಕಾಲ 
ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಲದೊಡನೆ ರಕ್ತ ಬೀಳುವುದೂ, ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ, ಮಲವು ಅತಿ 

ಯಾಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿರುವುದೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ಅದರಿಂದ ರೋಗಿಯು 

ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಭೇದಿಯ (ಜುಲಾಬು) ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸುವ ಚಟಕ್ಕೆ 

ಒಳೆಗಾಗುವನು. ಮೊಳಕೆಗಳಾದ ನಂತರವಂತೂ ಮಲವಿನರ್ಜನವಾಗಡಿ 

ಇದ್ದರೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಗುದಸ್ವಾನದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅಸಮಾಧಾನಗಳು ಇರುವುದ 

ರಿಂದ ಮತ್ತು ಭೇದಿಯ ಔಷಧವು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಚಾರವೆಂಬ 
ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯಿಂದ, ರೋಗಿಯು ವಿರೇಚನ (ಭೇದಿ ಔಷಧ)ಗಳ ದಾನನೇ 

ಆಗಿಬಿಡುವನು. ಆದರೆ ದುರ್ದ್ವೈವದಿಂದ, ವಿರೇಚನಗಳಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿರುವ 

ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಹಸಿಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ತಾತ್ಪೂರ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಮಾ 

ಧಾನವು ಕೂಡೆ ಮಾಯವಾಗಿ, ಮಲವು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿರುಸಾಗಿ ಮೊಳಕೆ 

ಗಳು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲು ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕರ ಕೈವಾರಿಯಾದ 

ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರಿಣಾಮವೂ ಅದೇ ಆಗುವುದು. ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ, ಇದ್ದ ಮೊಳಕೆ 

ಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಹಾಕಿದರೂ, ಮಲಬದ್ದತೆಯು ಗುಣವಾಗದಿರುವುದರಿಂದ 

ಹೊಸ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕಾವರ್ಶಿ 

ಶಸ್ತ್ರೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಬಲ್ಲೆ. 

ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿನಡೆ, ಬರಿಯ ಲೇಪ 

ಔಷಧಗಳಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗುಣವಾಗದಿರುವುದೇ, ರೋಗಿ 

ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಸೂರ್ತಿಕ ಸುಖದಾಯಿಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ದೆರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗಬೇಕೆಂದು 

ಬಯಸುವವರು, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉಪಾಯವನ್ನೇ ಕೈಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. 

ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: (೧) ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ, ಆಹಾರವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ 
ನುರಿಸದೆ ಗನಗಪನೆ ನುಂಗುವುದೂ, ನೀರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕುಡಿಯದಿರುವುದೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನವಾದರೂ ಆಹಾರದ ಎಲ್ಲ 
ತುತ್ತುಗಳನ್ನೂ ಚನ್ನಾಗಿ - ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ನಾಲ ಎತ್ತು ಸಲ - 
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ನುರಿಸಿದರೆ, ಮರುದಿನವೇ ಮಲಬದ್ದಶೆಯು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮಲವು ಮದು 
ವಾಗುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುವುದು. ರೋಗಿಗಳು ಒಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ 

ಮಾಡಿ ಮನಗಾಣಲಿ. (೨) ಊಬಕ್ಟೆಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮುಂಜಿ ಮತ್ತು, 

ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೊಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯು 

ವಂತೆ ಚೀಪಿ ಚೀಪಿ ಕೊಂಚ ಕೊಂಚ ಕುಡಿದರೂ ಮಲವು ತೆಳ್ಳಗಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಚ 

ವಾಗಿ ಹೊರಕಡೆಯಾಗುವುದು.(೩) ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಲೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸ, 

ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. (೪) ಇಸಬ್ಗೋಲ್ 
ಎಂಬ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕಾಲು ತೊಲೆಯಷ್ಟು ಜಜ್ಜಿ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಮೇಲೆ 
ಬರೆದಂತೆ ಊಟದ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ, ಮಲವು ಮೃದುವಾಗಿ, ಗುದ 

ದ್ವಾರದ ಉರಿ ನೋವುಗಳೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುವು. ಈ 

ಎಲ್ಲಾ ಉವಾಯುಗಳಿಂದ ಮಲವು ನಿತ್ಯವೂ ಮೃದುವಾಗುತ್ತಹೋಗುವುದ 

ರಿಂದ ಮಲಕೋಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಾರವು ತಗ್ಗಿ, ಮೊಳಕೆಗಳು 
ಕ್ರಮೇಣ ಮುದುಡಿ, ಕೊನೆಗೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುವು. (೫) ಮೊಳಕೆಗಳು ಬಹಳ 

ವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲದ ಬೇರನ್ನು 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇದು ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಮುದುಡಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. 

ಪಥ್ಯೋಪಚಾರ: (೧) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪಥ್ಯ 

ವೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು, ಹುಳಿ, ಕಾರ್ಕ ಮಸಾಲೆಗಳು, ಕರಿದ ತಿನಿಸು, 

ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಇತ್ಯಾದಿ. ಆದ್ದ ರಿಂದ € ಅವನ್ನ ಲ್ಲ ವರ್ಜಿಸ 

ಬೇಕು. (೨) ಅನೇಕ ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ ಕೂಜಃ 

ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗದವರಿಗೆ, ಗುದದ್ವಾರದ ರಕ್ತವರಿಚಲನವು ಮಂದಗೊಂಡು 
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ವೃತ್ತಿಯುಳ್ಳವರು ದಿನವೂ ಜೆಳಗ್ಗೆ 
ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ, ಒಂದೆರಡು ಮೈಲುಗಳಾದರೂ ವೇಗವಾಗಿ ತಾಲಬದ್ದ 
ವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಯಿಕ್ಳ್ಛುತ್ತ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಅಭ್ಯಾನವಿಡಲೆ ಲೇ ಬೇಕು. 

(೩) ನಿದ್ರೆ ಕೆಡಬಾರದು. ಹಾಗೆ ನಿದ್ರೆ ಕೆಡುವುದರಿಂದ ಮೊಳಕೆಗಳೆ ನೋವು 

ಹೆಚ್ಚುವುದು. (೪) ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದ ದೋಣಿಸ್ಟಾನವನ್ನು ನಿತ್ಯವೂ ಮಾಡ 
ಬೇಕು. (೫) ಮಲವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿನರ್ಜನವಾಗುವಂತೆ 'ಪ್ರೀರಸಲು, 

ಸೊಂಟಿ ಮತ್ತು, ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಕ್ರರುಳುಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಕೊಡು 

ವಂತೆ ದೇಹವನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಗಿಸಜೇಕು. 
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ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಥಾರವೂ ಒಳ್ಳೆ ಯದು. (೬) ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಸಲ 

ವಾದರೂ ಬಸಿ, ತಗೆದುಕೊಂಡು ಮಲಕೋಶವನ್ನು ನಿರ್ಮಲಿಸಜೇಕು. ಬಸ್ತಿ- 

ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಜ್ವ ರಚಿಕೆತ್ಸೆ ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಸಾರಾಂಶ: ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಭಯಂಕರವಾದ ಜೇನೆಯಲ್ಲ. ಆದಕೆ 

ಹಾರ ವಿಹಾರಡೊಳಗಿನ ಅಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಕೊಳ್ಳೆ ದ ಮುಗ್ಗ ಲುಗೇಡಿಗಳಿಗೆ, 

pepe ಮತ್ತು ಮ ವ್ಯಸನಿಗಳಿಗೆ “ಮಾತ್ರ ಅದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ 

ಪರಿಣಮಿಸುವುದು. 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲ 

ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯೆಂಕರವಾಗಿರುವುವು. ಆದಕೆ 

ಇನ್ನು ಕೆಲವು, ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ವೇಷವನ್ನು ಧೆರಿಸಿರುವುವು. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಯಂಕರವಾಗಿರುವ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

ಕ್ಷಯೆ, ಅಪಸ್ಮಾರ, ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ - ಜನ 

ವಾ ಸ ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಾಗೃ್ರಸ್ತರಾಗಿರುವುದೂ, ಅವನ್ನು ಗುಣ 

ಪಡಿಸಿಕ ಕೊಳ್ಳಲು ಫೆಕಫೋರ ವ್ರಯತ್ನ್ನ ನಡೆಸುವುದೂ ಸಹಜವೇ ಆಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಭಯಂಕರ ವರ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, 

ಅನಂತರ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದೊಡನೆ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ನಡುಗುತ್ತಿರು 

ವುದು ಅಜ್ಜಾ ನದ ಲಕ್ಷಣ 

ಹಾಗೆ ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ಭಯೆಂಕರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೂ ಒಂದು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಉಪಾಯವೂ ಸುಲಭವೇ. ಆದರೂ, "ನಿಮಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು 

ವೈದ್ಯರಿಂದ ಹೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗೆ, ಅಧವಾ ತನಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನು ಆಗಾಗ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ ಸ್ಫಿತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಬಾಳೇ ಕತ್ತಲು 

ಗೂಡಿದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುವುದು. ನಿಳೆಂದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಹಿಂದೆಯೇ 

ಶಲ್ಯವೈದ್ಯನ ಚಾಕುವೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ಅವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದು. 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲುದು ಎಂಬ 
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ಇನ ಭಯವೇ ಅವರ ನಿಹ್ವಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. 

"ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು” - 

ಎಂಬ ವೈದ್ಯರನ್ನು "ಗೊಡ್ಡು', "ಗುಗ್ಗು'ಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ 

ಆಧುನಿಕತೆಯ, ಸುಶಿಕ್ಷಿತತೆ ಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಮೆರೆಯಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗೆ 

ಜಿಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳು ವುದು ಹೇಗೆ ಜು 

ನರಿಯಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾಜಕ ಜೆ ಆ ಭ್ರಮೆಯು ದೂರ 

ಇಗುವುದೆರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ... ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲಕಾರಣವೂ ಸುಲಭ 

ವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಅರಿತು ತಿದ್ದಿ ಕೊಂಡರೆ ಮೂಲವ್ಹಾದಧಿಯು ಶಸ್ರೃಸ್ಫರ್ಶವಿಲ್ಲದೆ 

ಸರಿಹಾರವಾಗುವುದೂ ಖಂಡಿತ. ಹಾಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂಲವ್ಮಾಧಿ 

ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಸ್ರಾವಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತೇನೆ. 

MRNA ಶರೀರದೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ (ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ) ಆಗುವ 

ಕೋಗನವೆಂದರ್ಧ. ಅಥವಾ ಮೊಲ, ಎಂದರೆ ಮೊಳಕೆಗಳು ಆಗುವ ರೋಗ 

ಎಂದರ್ಥ. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೋರಿಬರುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದರೆ 
- ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಲದೊಡನೆ ರಕ್ಕನ್ರಾವ ಮತ್ತು 

ಗುದದ್ವಾರದ ಉರಿ ನೋವಗಳು. ಆ ರಕ್ತೆಸ್ರಾನ ಉರಿ ನೋವುಗಳು ಬಹಳ 

ಘೋರವಾದ ್ಥನೀಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುವೆಂಬುದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಟೂ, 

ಮಲವು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿರುವುದೂ, ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಲನಿಸ್ಸರಣಕ್ಕಾಗಿ 

ತೀವ್ರವಾಗಿ SER ಫಗ. ಮಲವು ಗಟ್ಟಿ ಯಾಗಿ, 

RE ಒತ್ತಡದಿಂದ ಗುದದ್ವಾರದೊಳಗಿನ ರಕ ಕ.ನಲಿಕೆಗಳು ತೋಟಿ 

ಲ್ಪಡುವುವು- ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತಪರಿಚಲನವು ತಜಿಯಲ ಟ್ಟು, ನಲಿಕಗಳು 

ಉಬಿ ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡು, ಹುರಿಯೆಂತೆ ಮೊಳಕೆಗಳಾಗುವುವು. 

ನಂತರ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲದ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು ನಲಿಕೆಗಳು ಒಡೆದು ರಕ್ತ 

ಸ್ರಾ ವವಾಗುವುದು. ನಲಿಕೆಸಳು ಬಿಗುವಾಗಿ ಗ. ವುದರಿಂದೆ ಉರಿ ನೋವು 

ಸ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಇದೀಗ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಕಾರಣ- ನೂಮಾಂಸೆ. 

ಹಾಗಾದರೆ 4 ಒಣಗದಂತೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೆತ್ತಗಾಗಿ ನಿತ್ಯವೂ 

ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸ ಸರ್ವ ನವಾಗುವಂತೆಯೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು 

ಹುಬ ಕೊಳ್ಳೆ ಲು “ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಹುಟ್ಟದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು 

ಸಹ ಅದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಜಿ! ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಆ 

ಆ 
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ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಡೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡದೆ ಉಬ್ಬಿದ ಮೊಳಕೆಗಳನ್ನು ಕುಯ್ಜು ಚಕ್ಲಿ 

ದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲವು ಹೋದಂತಾಗಲಿಲ್ಲವಲ್ಲವೇ? ಒಣ-ಮಲದ 

ಒತ್ತಡವು ಇರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತು ತಿಣುಕುವಿಕೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ 

ವರೆಗೂ ಹೊಸ ಹೊಸ ಮೊಳಕೆಗಳು ಹೆಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಮೂಲ 

ಕಾರಣಗಳೆ ನರಿಹಾರದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೂಡದೆ ಬರೀ ಗುದದ್ವಾರದ 

ಉರಿ ನೋವು ಮೊಳಕೆಗಳಿಗೆ ವೇದನಾಶಾಮಕ ಲೇಪಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವರ್ಷ 

ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಗುಣವಾಗುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ೮ 

ದುರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ, "ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಲ್ಲದೆ 

ಗುಣವಾಗಲಾರದು' ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಭ್ರಮೆಯ 

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ರೋಗಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳೂ ಶಸ್ತ್ರ 

ವೈದ್ಯನ ಚಾಕುವಿನ ಭಯಂಕರ ಕನಸನು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 3/87 17 

his arrogance spoils the key and uses the pickaxe- 
ಎಂದರೆ ಭ್ರಾಂತರು ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡು ಪಿಕಾಸಿಯನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಂಬ ರವೀಂದ್ರರ ಜಾಣನುಡಿಯು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಗೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸೆರ್ಜನದ ಸುಲಭತೆಯ ಬೀಗದ ಕೈ ಯಾವುದೆಂಬುದನ್ನು 

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾ. 

ನವನಾಗರಿಕತೆಯು ಜೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋದಂತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ರೋಗಗಳ 

ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹಿಂದೆ ಅಪರೂವವಾಗಿದ್ದ 

ಕೆಲವು ರೋಗಗಳು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕ 

ಮಧುಮೇಹ, ಉಬ್ಬನ್ಯ ಸಂಧಿವಾತ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು 

ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ "ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ'ಯು, ನವನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರ 

ವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಾರೂಪವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ರೋಗ. 
ಅದರೊಳಗಿನ ದುರ್ದೈವದ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ಆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ 

ಸುಚಿಹ್ಮಗಳೆಂದು ಕೆಲವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ, ಅವು ಅನಿವಾರ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರು 

ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನೇ ಎತ್ತದೆ 

ಔಷಧ ಇಂಜೆಕ್ಕನ್ಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಉಪಚಾರವು "ವೈಜ್ಞ್ಯಾನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ? 

ಯೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. "ಆ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ 
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ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲವು ಹೋಗಲಾರದು” ಎಂದು ಹೇಳುವ ಆಯುರ್- 
ವೇದವು. ಹಳೆಯ ಗೊಡ್ಡು ವೈದ್ಯವೆನಿಸುವುದು. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 

ಮೂಲಕವೇ, "ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತು ಗುಣವಾಗದು' 

ಎಂಬ, ಬುಡವಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಎಡೆಗೊಟ್ಟ ಜಿ. 

ಆ ಮೆರಭ್ಯಾಸಗಳು ಯಾವುವು?: (೧) ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಮೂಲ 

ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, 
ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲದ ಒಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಹೊಟ್ಟೆ ವಾಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಕ್ಕಾಗಿ, ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ 

ವೆಂಬ ಶೆ ಯಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಆಗ ಕೆಲವರಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಯಾಮದ 

(ದುಡಿತದ) ತಪ್ಪ್ಪಗಳಾಗಿ ಕೋಗಗಲು ಬರುತ್ತಿದು ವು. ಆದರೆ ತದ್ದಿರುದ್ದ 

ವಾಗಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ "ಅ- -ವ್ಯಾಯಾನಿದಿಂದ ರೋಗಗಳನ್ನು ದ 

ಆ ಇ ಹೆಚ್ಚು. ಬಾಳಿನ ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಂತ್ರಿಕೋಪಕರಣಗಳ 
ವ್ರಷ್ಟ ಬೆಳೆದು ವ್ಯಾಯಾಮದ (ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಾಲನ) ಅವಕಾಶ 

ಅಗತ ಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ನಡೆದಿವೆ. 

ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಅಂಗಡಿ, ಕಾರ್ ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ವಿಶೇಷ ಸೆಂಚಾ 

ಲನವಿಲ್ಲದೆ ಕೂರುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ನಿಲ್ಲುವುದು, ಅತ್ಯಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಲು 

ಕೂಡ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದುವು ನಾಗರಿಕರ "ಅ- 

ವ್ಯಾಯಾಮ'ದ ಮಾದರಿಗಳು. ಮತ್ತೆ ಈ ವರ್ಗದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೂಲ 
ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ಅವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಅನೇಕ ರೋಗ 

ಗಳಿಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನಕಾರಿಯಾದ ಇಂಜೆಕ್ಕನ್ ಔಷಧ ಮಾತ್ರೆಗಳು 

ಅವ್ಯಾಯಾಮಪ್ರವೃತಿ,ಯನ್ನು ಸ್ಲಿರಗೊಳಿಸುತ್ತಿ ವೆ. ನಾಗರಿಕರು ಕೈಕೆಲಸ 

ಮಾಡಬಾರದೆಂಬ ತಿಳಿಗೇಡಿತನವೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅಂಗಾಂಗ 

ಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮವು (ಸಂಚಾಲನ) ಸಿಕ್ಟೇತೀರುನಂತೆ ಜೀವನಕ್ರಮ 

ಉಳ್ಳ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗವೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

(೨) ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನ್ಮುಂಟುಮಾಡುವ ಅತಿಸ್ರ ಚುರವಾದ ಇನ್ನೊಂದು 

ಕಾರಣವೆಂದರೆ, “ಆಹಾರವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸಿ ಮೆಂಗುವುದು.? 

ಇಲ್ಲಿ "ಚನ್ನಾಗಿ" ಎಂಬುದರ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಏಕೆಂದರೆ, ನಾನು ಆಹಾರವನ್ನು ಬಹು ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಜಂಬ 



ಕೊಚ್ಚುವವರಲ್ಲಿ ನಹೆ, ಬಹುತರರು ೭ - ೮ - ೧೦ ಸಲಕ್ಷಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನುಂ 

ಸುವುದಿಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಆಹಾರವು ಮಿದುವಾಗಿರರಿ ಷ್ಟ 

ಬಿರುಸಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ೩೦ ಸಲವಾದರೂ 
ನುರಿಸಲೇ ಬೇಕು. ತೆಳ್ಳಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತ ರುವವರು ನುರಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿವ್ರಾ ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಹಾ 

ವನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಮಿದುಗೊಳಿಸುವುದೇ ರ ಉದ್ದೆ ೇಶವೆಂದು ಆ 

ತಪ್ಪಾದ ಗ್ರ ಏಕೆ. ಆದರೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಸ್ರವಿಸುವಂತೆ Weds 

ಮುರಸುವುದರ ಮಹತ್ವ ದ ಗುರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಆಹಾರದೊಡನೆ ಸಾಕಷ್ಟು 

ವ ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜೊಲ್ಲು ನಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಲವಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಅನು 

ಕೂಲ ತೂ "ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಸ. ೫ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು; ಮೂಲ 

ಧಿಯು ಆಗಿದ್ದರೆ ಗುಣವಾಗಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಮೂಲ 

ವ್ಯಾಧಿಯು ಉಂಟಾಗುವ ಮುಂಚೆ ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಕಾಡು 
ತ್ರಿರುವುದೆಂಬ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಕ್ಷ್ಯದಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಕ್ಲ 

ze UU 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯುಂಟಾಗಲು ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾದ ಆಹಾರ ನಿಹಾರ 
ಗಳ ದೋಷಗಳೇನೇ ಇರಲಿ, ಆ ರೋಗವು ತಲೆದೋರಲು ಮಲಬದ್ಧತೆ ತೆಯೇ 
ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿರುವುದು. ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ೧೦೦ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷಕ್ಷ್ಯ ೯೫ ಮಂದಿಗಾದರೂ ಮಲಬದ್ದತೆಯು ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರು 
ತ್ತದೆ. ಲಬೆ, ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯಿಲ್ಲದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ರೋಗದ 
ಪೀಡೆಯು ಅಷ್ಟು ತೀವ $)ವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ವರಿಹಾರದಿಂದಲೇ ಮೊದಲಾಗಜೇಕಾದುದು 
ಸಹಜ. ಮತ್ತೆ ಮಲಬದ ತೆಯನ್ನು ಲಕಿ ಕ್ಷ್ಯೀಸದೆ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಎಂದೂ ಫಲದಾಯಕವಾಗದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧ 
ತಿಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸುಲಭೋಪಾಯಗಳೆನ್ನು ಸಂಕ್ಸಿಸ, ವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತೆ (ವೆ 

ಮಲಬದ್ಧ ತೆಗೆ ಪರಿಹಾರ: (೧) ಆಹಾರದ ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ 
೩೦ - ೪೦ ಸಲತ್ತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಷ ಷ್ಟು ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸ ಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮದ 
ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮೆ ) ದುಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿರದೆ ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 



ಗಜ ರ್ರಿ ಸೌತೀಕಾಯಿ, ಒಂ ಆಜ ಮುಂತಾದ ಹಸಿ ಕಾಯಿಪಲೆ ಗಳನ್ನು 
ಜ 

ಗಿ ರ್ಮ 

ತಿನ್ನಬೇಕು. (೪) ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ನಿಲ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ಒಂದು 

ಲೋಟ ತಂಣೀರು ಕುಡಿದು ಮರಳಿ ಸ | 

ಮುಂಜಿ ಅಂಗಾತನಾಗಿ ಮಲಗಿ, ಕೆಳಹೊ 

ವರ್ತುಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೀಕು. (೫) Fo ಸಗ 

ಚಾಲನೆ ದ ನಾರ್ಯನಮಸ್ಟಾರ, ಸನೆದ “ಚಂಕ್ರಮುಣ? 

(Walking) ವೃತ್ಯ (ನೆಗೆದಾಟ, ಮುಂತಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು; ಆಟಿಗಃ ಲೆನ್ನು ಆಡೆಬೇಕು. (೬) ಮೇಲಿನ ಸುಲಭೋ 

ವಾಯುಗಳು ಫಲಪ್ರದವಾಗುವವರೆಗೆ ೨ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬಸ್ಕಿಕ್ರಿಯೆಯ 

ಮೂಲಕ ಮಲವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. (೭) ತೀರ ಅನಿವಾರ್ಯ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ "ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ವಿರೇಚನ ಜಚೂರ್ಣ'ದಂತಹ 

ನಿರವಾಯಕಾರಿ ಔಷಧವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (೮) ಆದರೆ 

ಮಲವಿಸರ್ಜಕ ಔಷಧಗಳ ಚಟನನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು 

ಉಗ್ರವಾಗುತ್ತ ಹೋದೀತು, ಎಚ್ಚ ರಿಕ! 

ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಮಲಬದ್ಧತಾ ಪರಿಹಾರಕ ಉವಾಯುಗಳು ಕೇವಲ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯುಳ್ಳೆ ವರಿಗನ್ಟೇ ಆ , ಮಲಬದ್ಧೆ ತೆಯುಳ್ಳೆ ಯಾವ ರೋಗಿಯ 

ಆಗಲಿ ನಿರೋಗಿಯೇ ಆಗಲಿ, Jc ಸರಿಸಿ ಗುಣಪಡೆಯಬಹುದು. ಮತ್ತೆ 

ವಾಗುವುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ENE ಶ್ರ ರೆ ರೋಗಗಳ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಉವಾಯುಗಳೆ ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. 

ಚಿ ಸ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಶೋಗವು ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ದುರಾಹಾರ 

ದುರ್ತಿ ಹಾರದಿಂದ ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿರಲಿ, ಅದು ಮೊದಲು ಬಹುಶಃ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಕ 

ಮತ್ತು EE ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಅಥವಾ ಗುದೆದ್ವಾರದ ನೋವು ಅನಮಾ 

ಧಾನಗಳಿಂದ ತಲೆಯೆಶು ವುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯ ಪರಿಹಾರಕ 
Ke 

ny) 

1 



೧೩೦ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ರರ ಟೀ Ad 

ಗಳಿಂದ ಮಲವಿಸರ್ಜನದ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವಲ್ಲದೆ, ಮೂಲ ನ 

೧೧ 

ವ್ಯಾಧಿ ರೋಗದ ಮೂಲಕ್ಕೇ ಅವು ಏಟನ್ನು ಹಾಕುವುವು. 

ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳಿದೆ ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಆ ಉಪಾಯ; 

© 

ಅವಗಾಹನೆ (ದೋಣಿಸ್ನಾಕಃ: Tub bath): ಈ ಉಪಾಯವು 
ಸಹ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಬಲವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಬಹಳ ಸಹಾಯಕವಾಗು 

ವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಗುದವ್ರದೇಶದೊಳೆಗಿನ ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿನ 
ಸಂಕೋಚವು ದೂರವಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಲೆತ ರಕ್ತವು ಚದುರಿಹೋಗಿ, ಮೊಳಕೆಗಳು 

ಉಡುಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಅವಗಾಹನವನ್ನು ಮೊದಲು *ೆಲವು 

ದಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಅನಂತರ ಕ್ರಮೇಣ ತಂಣೀರನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿನ 

ಬೇಕು. 

ಅನಗಾಹನ ಕ್ರಮಃ ಒಂದು ಸ್ನಾನದ ದೋಣಿ (ತೊಟ್ಟ, ಟಬ್) 
ಯಲ್ಲಿ ಕುಂಡೆಯೂರಿ ಬೆನ್ನನ್ನು ದೋಣಿಯ ಅಂಚಿಗೆ ಒರಗಿಸಿ ಮೊಳಕಾಲಿನ 

ಕೆಳಭಾಗವನ್ನು ದೋಣಿಯ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿನ 

ಒಂದು ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೆಳಭಾಗದ 

ಮೇಲೂ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೂ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೊದೆದುಕೊಳ್ಳೆ 
ಬೇಕು. ಬಳಿಕ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ಮೊಳೆಕಾಲಿನವರೆಗಿನ ಮೈಯು 



ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ೧೩೧ 

ಮುಳುಗುವಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸುರಿಯಬೇಕು. ಈ ಅವಗಾಹನಸ್ವಾನವನ್ನು 

ಮೊದಲು ೫ A ವ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ೨-೩ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ೨ ನಿಮಿ 

ಗಳಂತೆ ಏರಿಸುತ್ತಾ ೧೫ ನಿಮಿಷಸಳವರೆಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿ, 

ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. a 

ಅವಗಾಹನ ಸಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟ ಯೆ ಅಂಚಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗಾಗ ಅಂಗೈಯಿಂದ ಕೆಳಹೊಟಿ ನೈಯೆನ್ನು _ 

ವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಪುತ್ತಿರಬೇಕು. ಬಕ ಮುಗಿದೊ 

ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ ಒಣಬಟ್ಟೆ ಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೈಲು ಚ 

ದಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಅಶಕ ಧರಾ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ 

ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದೆದುಕೊಂಡು ವಿಶ್ರಮಿಸಜೇಕು. 

ತಂಣೀರಿನ ಧಾರೆ: ಗುದಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ 

ಒಂದೆರಡು ತಂಬಿಗೆ ತಂಣೀರನ್ನು ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ೧ ಗೇಣು ಎತ್ತರದಿಂದ 
ಸುರಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ನೀರು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಗುದದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂಗ್ಲೆ 
ಯಿಂದ ಮೆಲ್ಲಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತಿರಬೇಕು. ಈ ತಂಣೀರಿನ ಧಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಗಾಹನ 

ಗಳಿಂದಲೇ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ನೂರಾರು ರೋಗಿಗಳು ಔಷಧೆಗಳಿಲ್ಲದಿಯೇ 
ಗುಣವಾಗಿರುವುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. 

ನೋವಿಗೆ ಲೇಪ: (ಅ) ವೋಸ್ತಕಾಯಿಯನ್ನ್ನು (ಇದು ಗ್ರಂದಿಗೆ 

ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.) ನುಣ್ಣ ಗೆ ವಸ್ರ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿಮಾಡಿ ಬೆಂಣೆ, ತುಪ್ಪ, 

ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಕೆ ಯೊಡನೆ ಅರೆದು ಮ ಮಾಡಿ ಲೇಪಿಸಿದರೆ ಮೊಳಕೆಗೆ ಲ್ಲ 

ನೋವೂ ಗುದದ ದಾಹವೂ ಶಮನವಾಗುವುದು. (ಆ) ಬೆಂಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಇಲ್ಲವೆ 
ಬಿಳಿ ವ್ಯಾಸ್ಲೀನಿಗೆ ತುಸು ಅಫೀಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರೆದ ರಾ ಕೂಡೆ 

ಒಳ್ಳೆಯ ವೇದನಾಶಾಮಕವಾಗಿದೆ. 

ಮೊಳಕೆಗೆ ಲೇಪ: (ಆ) ಮೊಳಕೆಯು ವ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ 

ತಂಣೀರಿನ ಧಾರೆ ಮತ್ತು ಅವಗಾಹನಗಳ ಜೇ ಸಾಲುವುದು. ಮೊಳಕೆ 

ಆಗಿ ಬಹು;ನಮಯವಾಗಿ ಅದರೊಳಗಿನ ರಕ್ತವು ಮರಗಟ್ಟಿ ದ್ದ ರೆ ಕೆಂಪು ಕಣಗಿಲು 

ಗಿಡಡ ಬೇರನ್ನು ಮಜ್ಜಿ ಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ದಿನಾಲು ೯ ಸು ಲೇಪಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರೆ 

ಕ್ರಮೇಣ ಮೊಳೆಕೆಯು ಉಡುರಿಹೋಗುವುದು. ಈೆಣಗಿಲು ಬೇರು ವಿಷ 
ವಾದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕ್ಳೆ ಕೈಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಇಡಬೇಕು. (ಆ) ಶಂಖವನ 

a 2 4 
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| ಖಿ ೨ BD) ~ ೨ ಮಿನಿ R ಳ್ ಲೆ ಜಿ ಗೆಯಲಿ ತೇದು ಲೇಹಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಮೊಳಕಗಳು ಉಡುಗುವುವು. ಮ fy ೪ ೧್ರಿ 

ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ. (ಅ) ೩-೪ ಚಮ್ಚದಷ್ಟು ಇನುಬುಗೋಲ್ 
ಜೀಜಗಳೆನ್ನು ಜಜ್ಜಿ, ಸಂಜೆ ಊಟಿಕ್ಸಿಂತ ೧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. (ಆ) ಸೂರಣಗಡ್ಡೆಯನ್ನು 
ುು ನ 

ಆದರ ಪ್ರಡಿಯನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಚಮ್ಜಾ ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ, ಅಥವಾ ಬೆಂಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ, ದಿನಾಲು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. (ಇ) ಉತ್ತರ 

ಬೀಜಗಳೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ 

ರಕ್ತಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವುದು. (ಈ) ಮಲವು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 

ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಶುಂಠಿಪುಡಿ ನುತ್ತು ಓಮದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ರೆ 
ಸೇರಿಸಿ ಹೆಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯು ಹಿತಕರ. (ಉ) ಅದೇ 

ಡಿಯನ್ನು ಉವಯೋಗಿಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಜ್ಜಿ- 
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಬಾಥೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. 

(೪೫) ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ೪ ಚಮ್ಚಾ ಮೂಲಂಗಿ ರಸಕ್ಕೆ ೨ ಚಮ್ಜಾ 
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ತಸ 3 ಜಥ | ನಾಳೆ ತದ pe 
ಈ ಬರಗ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ರಕ್ತಸ್ಪಾವವು ನಿಲುತ್ತದೆ 

ಆದರೆ ವ್ಯಾಯಾ- 

ಮದ ಅಭಾವ, ವಿಲಾಸೀ ಜೇವನದ ಪ್ರಭಾವ, ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಬೀಡಿ ಸಿಗ 

ರೇಟುಗಳ ಮರ್ವ್ವನನ, ಅತಿ ವರಿಷ್ಟೃತವಾದ (ಪಾಲಿಶ್ಡ್) ಆಹಾರ, 

ಮುಂತಾದ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೂ 
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ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಬಹು ಜೀಕರವಾದ ಒಂದು ರೋಗ 

ವೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಆ ತಪು ಎ ತೆಳೆವಳಿಕೆಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪಾಶಿಮಾತ ವೈದ್ಯ 
ರಂ ಹಾಟು pe ರ ¢ ಲ ಬಿ 
ಚಿಷ ಇ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೆಳೆದ ಮೇಲಂತೂ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸ ೪ 

ಮಾತ್ರ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಕೋಗನೆಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಹುಂಬರೂ 



ಮೂಲವ್ಯಾದಿ ೧೩.೩ 

ಎ. ಕಾ Fag 

ಪ್ಲೆ ಹೇಳುವಂ ದು. ವಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನವು ಕೂಡ ಮೂಲ ತ 
ನ. ಹೆ Pad ON ಎ 

ವ್ಯಾಧಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉವಾಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೇ 

ಹೇಗೆಂದರೆ, ಅಲೋಪತಿಯ ವದೆ ಗೃಂಥ 
ಜಡಿ ¢ ಅ ಬ ೨ 

ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ ಡಾ|| ಪ್ರೈನ 
KS ಗ ಲ 

ದೆಲ್ಲಿ ಹೂಡಾ, ಶಾರೀರಿಕ ರೋಗವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ 

ed 
CL ಗ್ರಂ 

STI 
ky 

(6 41 ತ್ರಿ ೧ 

ಹ 
ವಿ ಅಲೋನತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಫಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಸ 

ನಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಏವೇಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪಾಶ್ಚಾ, 
ಡಿ 

ಈ 
೧೧ 

ಯುವಿ 
~ 

ನ್ಲೆದ್ಯಾಲ ಮಾನಿಗಳು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಶಸ್ರ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕನ ಕ್ರ 

ಜೆ 
ಬಿ 

SCM QL ಊ 

ು ರೂಢಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿಡೆ. ಯಾವನಾದರೂ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯ 
ಠಾ... ಎಳಿ 

ಲ್ಲ 
೪ಬ 

ಮೂೂಲವಾಾಧಿಯನ್ನು ಔಷಧದಂದಲೆ 56 ಗುಣವಡಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೆಂ ದರಿ 

ತ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಕುವೈದ್ಯ (ಕ್ರ್ಯಾಕ್) ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಸಂಭವನಿದೆ. ಆದರೆ 

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ, ವಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಕೆಲವು ವ್ರಕಾರಗಳನ ಬಿಟ್ಟ,ತೆ 

ಮಿಕ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೂಲವ್ಯಾ ಧಿಯ ಪ್ರಕಾರಗಳೂ ಔವಧನಳಿಂದ RA 

ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಟಿಪ 'ಧಗಳ ಛಿಗೆ ಗದ ಕೆಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ 

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಶನ್ನೆಚಿಕಿತ್ಸೆಯಕ್ನೈ(  ನಿರ್ಜಿಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
“ಆ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ಮುಂಚೆ, ಆ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ 

ಗಳಾವುವು, ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೇನು, ಎಂಬ ವ್ರಶ್ನಿ 

Ne ಸಂಶ್ರಿಸ್ತ ವಾಗಿಯಾದರೂ ಚರ್ಚಿನಲೇ ಜೀಕಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ 

ಸಮರ್ಪಕ ಜ್ಞಾ 'ಫದಿಂದ, ಕಂಡ ಕಂಡ ರೋಗಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೆಂದು 

ನಿರರ್ಧಕ ವಾಗಿ ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳು ವುದು ತಪ್ಪುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 

ಹೊರಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಬಾರು ದಿನ ರಕ್ತವು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದ ದೆಶೆ, ಅಧವಾ ಗುದ 

ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನೋವು ಶೂಳೆಗಳೆ ಸಂವೇದೆನೆಯಾದರೆ, ಅಥವಾ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗುದಭ್ರ್ರ ಂಶವಾದಕಿ (ಗೂಡೆ ಹಾಯ್ದ ರೆ) ಒಮ್ಮೆಲೇ ರೋಗಿಯು 

ತನಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗಿದೆಯೆಂದು ತಾನೇ ವಿದಾನಿಸಿ, ಆ ರೋಗದ ಬಗೆಗಿನ 

ಜಾಹೀರಾತಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಲಾರಂಭಿಸು ತ್ತಾನೆ... ಆದರೆ ಮೇಲ್ವಂಡ 

ಮೂರು ಪ್ರಕಾರದ ನೀಡೆಗಳು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಚಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಆಗಿರಬಹುದು, 

ಆಗದೆಯೂ ಇರಬಹುದು. ಬರೀ ಒಂದೊಂದು ಚಿಹ್ಮೆಯಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 

ಸ 
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ಈಗ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದಶೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೆ ಕೂಳ್ಳುವಾ, 

ಮೊಳಿಕೆಯಿಂತಲೂ ಗುದವೃದೇಶವೆಂತಲೂ ದು 

ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೊಳಕೆ 

ಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗುದವ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ 

ಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದ 
ದಲಿ, “ಜೋಷಾಸ್ತ ಕ್ ಮಾಂಸೆ ಮೇದಾಂಸಿ ಸಂದೂಷ್ಯ ವಿನಿದಾ 

ತೀನ್ NE ಅಹಾನಾದೌ ಕುರ್ವಂತಿ? - ಎಂದರೆ ವಾತ 
ತ್ನ ಕಫ್ಪಗಳಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ದೋಷವು ಅಧವಾ ಎಲ್ಲ ು ದೋಷಗಳೂ 

ತೋ ಗೊಂಡು, ಶೆ ಶ್ಲೇಷ್ಮ, ತ್ವಚೆ, ಮಾಂಸ, ಮೇದಸ್ಸು, ಮತ್ತು ರಕ್ತ 

ಲಿಕೆಗಳೆನ್ನು ದೊಸಿತಗೊಳಿಸಿ ಹದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳೆ 
ನ್ನು ಟುಮಾಡಿದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಅರ್ಶನ್ (ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅದು 

ಮೂಗಿನಲ್ಲಾ ದರೆ ನಾಸಾರ್ಶ, ಶಿಶ್ನ ದಲ್ಲಾ ದರೆ ಲಿಂಗಾರ್ಶ, ಯೋನಿಯೆಲ್ಲಾ ದರೆ 

ಬು | ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಾ ದತಿ ಗುದಾರ್ಶ, ಚರ್ಮದಲ್ಲಾದರೆ ಚರ್ಮ 

ಕೀಲ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ರಿಗ (ಳಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, 

ಗುದದ್ವಾರದಲ್ಲಾ ಗುವ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವೇಚಿಸಲಿದ್ದೇನೆ. 

ಉನ ಬ 2 

A ಆಕ್ಟ ಲಿ 

ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ, ಶರೀರದೊಳೆಗಿನ ವಿವಿಧ ಮಲಗಳು 

ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ವಾತ ಪಿತ ಕವಗಳು ತೂಕ 

ತಪ್ಪಜಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ವಾತವು ತೂಕತಪ್ಪಿದರೆ ಗುದಮಾರ್ಗ 

ದಲಿ ಶುಷ್ಟುತೆಯುಂಬಾಗಿ ಮಲವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವುದು. ಪಿತ್ತವು ತೂಕತನ್ಪಿ 

ದರೆ ರಕ್ತವು ಪ್ರಕೋವಗೊಂಡು ಬಾವು ಉಂಟಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತನಿ 

ಉಂಟಾಗುವುದು. ಕಫವು ತೂಕತಪ್ಪಿದರೆ ಗುದಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶೈತ್ಯ ಜಡತ್ವ 

ಗಳುಂಬಾಗಿ ರಕ್ತವು ಮಲೆತು ನಿಂತು, ನಲಿಕೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮಲಪ್ರವೃ- 

ತಿಗೆ ತಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಪ್ರಕೋಪಗಳು 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರೀರಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಕೆಡಿಸಿದರೂ, ಗುದಮಾರ್ಗ 

ದಲ್ಲಿ ಮಲನಿವೃತ್ತಿ ತಿಗೆ SEES ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಕ್ಕನಲಿಕೆ 

ಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬಿದ್ದು, ಅವು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಹಗ್ಗದಂತೆ.. ಮುರಿಗೆಬಿದ್ದು 
ಮೊಳಕೆಗಳಾಗುವುವು. ಮಲದ ಒತ್ತಡವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಹೋದಹಾಗೆ ಮೊಳಕೆ 



ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ೧೭೩೫ 

ಗಳು ಉಗ್ದೆವಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಗುದದ ಒಳಭಾಗವು ಹೊರಚಾಚಿ ಮೊಳಕೆ 

ಗಳು ಹಿಚುಕಲ್ಪಟ್ಟು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲೂ ಬಹುದು. 

ಮೊಳಕೆಗಳು ಒಳಗಾಗಲಿ ಹೊರಗಾಗಲಿ ಅತಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಒಡೆದು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆ ಟ್ 

ವಾಗುತ್ತಿರಬಹುದು. ಇದೀಗ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ನಾಮಾತ್ನ ಸರೂನಪವಾಗಿದೆ. 
ಶಿ ಬ 

ಇದಿ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಮುಂಜೆ, ವಾತಾದಿ 

ತ್ರಿದೋಷಗಳು ತೂಕಗೆಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 
4 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಉಪ್ಪು ಹುಳಿ ಕಾರ ಮನಾಲೆಗಳನ್ನು 

ನೇವಿನುವುದು, ಮಲಬದ್ದೆತೆಯ ಕಾರಣವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿನದೆ. ಆಗಾಗ 

ಬೀದಿಯ ಕೌಷಧೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಕ್ಕಮ್ಮ ತಾಕಾ 

ಮಾಡದೆ ದಿನದ ಬಹು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಚು ಕಳೆಯುವುದು 

ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮದ್ಯ ಮುಂತಾದ ಮಲಬಂಧಕಾರಕ ಉಷ್ಣ 

ನೀಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಮರಾಹಾರ 

ದುರ್ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ತ್ರಿದೋಷಗಳ ತೂಕ ತಪ್ಪಿ, ನೈಜವಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜಕಕ್ಕೆ 

ತೆಡೆಯುಂಬಾಗಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಾಗುವುದು. 

ಹಾಗಾದರೆ ರಕ್ತನಲಿಕೆಗಳು ಉಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮೊಳಕೆಗಳಾಗಿವೆ ಎಂಬ 

ಒಂದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರ ಹಾಕಿ ಮೊಳಕಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಗೆಯುವುದೊಂದೇ 

ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ವಾಚಕರು ಒಪ್ಪುವೆರೆಳೆ ಮೊಳಕ 

ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆದರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣವಾಗುವುದೇ? 

1 

ಅರ್ಥಾತ್ ತ್ರಿದೋಷಗಳ ತೂಕತಪ್ಪಿಸುವ ದುರಾಹಾರ ದುರ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನುು 

ಯಧಾವ್ರಕಾರ ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಗುದವ್ರದೇಶದಲ್ಲ 

ಶುಷ್ಪತೆ ಜಡತ್ವ ಮತ್ತು ಬಾವುಗಳಿಂದ ಪುನಃ ಮಲಸಂಚಯವಾಗಿ ಅದ 

ಒತ್ತಡೆದಿಂದ ಮೊಳಕೆಗಳು ಆಗಲಾರವೇ? 

ಹೀಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಮೂಲಕಾರಣವು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದರ 

ಸಮೂಲ ಪರಿಹಾರದ ಸ್ಪಷ್ಟಮಾರ್ಗವು ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಮೇಲಿನ 

ವಿವೇಚನೆಗಮಸರಿಸಿ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೂರು ಬಗೆಯಾಗಿ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು: (೧) ಕೂಡಲೇ ದುರಾಹಾರ ದುರ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ 

ಗುದಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು. (೨) ದಿನಾಲು ಮಲಪ್ರವೃ- 

ತ್ರಿಯು ತೃಪ್ರಿಕರವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ (ಅ) ಶರೀರದ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸ್ಮಾಯು 

3 
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ಗಳಿಗೆ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕರುಳುಗಳಿಗೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಸಿಗುವಂತೆ ಆನನ ಆಟ ಓಟ 

ಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಬೇಕು. (ಆ) ಮಲಸಿಸ್ಸಾರಕಗಳಾದ ತೊಪ್ಪಲು ವಲ್ಲೆ, 

ಹೆಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ಮುಜ್ಜಿ ಗೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇಫಿನ 

ಬೀಕು. (ಇ) ಸಕಲ ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಚನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು, ಅಗಿದು 

(ಮುರಿಸಿ) ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (೩) ಯಉಜ್ಜಿಕೊಂಡ 

ಮೊಳಕೆಗಳು ಸಂಕೋಚಗೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ, ಗುದಪ್ರದೇಶದ ಬಾವು ಶುವೈಕಿ 

ಮತ್ತು ರಕ್ಕನಳಿಕೆಗಳ ಮುರಿಗೆಗಳು ವರಿಹಾರವಾಗುವಂಶೆಯೂ ಲೇಪ ನೇಕ 

(ಕಾವು) ಅವಗಾಹನ (ದೋಣಿನ್ಟಾನ) ಮುಂತಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ 

ಬೇಕು.  ಆಜೀ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂತಹೆ ಔಷಧೆ- ಬಸ್ತಿಗಳನ್ನು 

ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಎನಿಮಾ) ಉವಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವರೂ ದಾರಿಗಳಿಂದ 

ಯತ್ತಿಸಿದೆರೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯು ಗುಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. 

(ಕ್ಮ 
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ಕಮ್ಮ 

ಶೋಗೆ ಪರಿಚಂದಂಃ ಕೆಮ್ಮು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶ್ವಾಸಾಂಗೆಗಳ ಬೇನೆ. 

ಸುನೊತ್ರೆ ವಾದ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾದರೆ, ಅಧವಾ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ 

ಶ್ವಾಸಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾದರೂ ನೋವು ಕೆಕೆತಗಳಾದರೆ, ಆವುಗಳೆ ಪರಿಹಾರ 

ಕಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿ ಹುಟ್ಟು ತ್ತದೆ. ಶಾ ಎಸೋಟ್ವಾಸಗಳನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾಡಲು 

ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದೆ "ಒಮ್ಮೆಲೇ ತುಂಬ ಉಸಿರನ್ತೆ. ಠಿದು ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆ ಉಸಿರನ್ನು 

ಒಂದೇ ಸಲ ಅಥವಾ ನಾಲ್ವಾರು ಉಕ್ಕುಗಲೆಲ್ಲಿ. ದ 

ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಕಾರಗಳು: ರೋಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಉಂಟಾಗುವ ಹೀಡೆಗಳ 

ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಮತಿ ಒಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರ ಕಾರಗಳಿದ್ದ ರೂ, ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ 

ಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಿಮ್ಮುಗಳನ್ನು » ಹಸಿ ಮೆತ್ತು ಒಣ ಕಃ ಎರಡೇ 4 ರ್ಸಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಕೊನೆಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕಫವು ಹೊರ 

ಬೀಳುವುದು. ಅಥವಾ ಕಫವು ಒಳಗೇ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ಸರಳವಾಗಿ ಹೊರಗೆ 

ಬಾರದೆ ಇದ್ದರೂ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ 'ಬೂರ' ಎಂಬ ವೂ 

ಒಳೆಗೆ ಕವದ ಸಂಚಯವಿದ್ದು ದು ಬುದ್ದಿ ವಂತರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿ 

ನಲ್ಲಿ "ಖೈೆಂಯ್ ಎಂಬ ಶುಷ್ಕ ಸ್ಥ ಸರವು ನಫೀಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿದರೂ 

ಆಯಾಸವು ಹೆಚ್ಚುವುದೇ ಬ ಕವವು ಕೊಂಚವೂ 01420 

ಅಧವಾ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮ ದನಂತರ ನೊರೆಯಂತಹ ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುಳು ಹೊರ 

ಬೀಳುವುದು. 

ಕಾರಣಗಳು: ಬಹುತರವಾಗಿ ಹಸಿಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ, ಒಣ 

ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣಗಳೇ ಬೇರೆ. ಹಸಿಕೆವ್ಮಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಕ್ರಮವುಂಟಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಯೋಗ್ಯ 

ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ಸಂಚಿತವಾದ ವಿಷವು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮುಖಾಂತರ 

ಕಫದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಅತಿ 

ಪಾನ ಅಜೀರ್ಣ ಮಲಬದ್ದತೆ ಬಿಸಿಲು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇಹವು 

ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಅತಿ ಶೀತವಾದ ಉಪಚಾರ, ಆಹಾರ, ಪೇಯ. 



ಇ.) ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು. ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಹಸಿಕೆಮ್ಮು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳು 
ವ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಣದಾಗಿ ತೋರಿದರೂ, ಒಂದೆರಡೇ ದಿನ್ನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಕಫವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಹಸಿಕಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ಅಕ್ರಮವೆಂದರೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಕವನು ಹುಟ್ಟ 

ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತಡೆಯಾಗುವುದು. ಆ ತಡೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿನೆಲೆಂಜೇ 

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಕೆಮ್ಮಿಸುತ್ತದೆ. 

ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಧೂಳಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡುವುದು, ಕರಿದ 

ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾಲತಪ್ಪಿ ವಿವಿಧ ಗುಣ 

ಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ ನೀರು ಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಅತಿ ಕಾಫಿ ಚಹಾ, 

ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟುಗಳ ವ್ಯಸನ, ಅತಿಯಾಗಿ ಗಾನ ಸಂಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಮಾಡು 

ವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಗಂಟಲಿನೊಳಗಿನ ಭಾಗವು ಒಣಗಿ ಕೆರಿತ 

ಕೆರಳಿಕೆಗಳಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ಹುಟ್ಟುವುದು. ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ 

ವಿಶೇಷವಾದ ದೋಷವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಂರಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೇಷ್ಮವು 

ಒಣಗಿ ಚುಚಿದಂತಾಗಿ, "ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು 
ವೆನು” ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯು ರೋಗಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆನ್ಮಿದರೂ ಏನೂ ಹೊರಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. 

ಮೇಲಿನ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲದೆ ಕಿರಿನಾಲಗೆಯು ಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ ( ಉದ್ದ 

ವಾಗುವುದು) ಗಂಟಲುಗುಳಿಗೆ (ಟಾನ್ಸಿಲ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಿಗಳು) ಬಾತುಕೊಳ್ಳು 

ಫುದರಿಂದಲೂ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಅಯೋಗ್ಯ ಆಹಾರಾದಿಗಳಿಂದ 

ಜೀಹದೊಳಗೆ ಉತ್ಸನ್ನವಾದ ವಿಷದಿಂದ ಕಿರಿನಾಲಗೆ ಗಂಟಿಲುಗುಳಿಗೆಗಳೆ 

ಬಾಯುವುವು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅತಿಯಾದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ 

ಕಾಡಿದರೂ ಅವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದುಂಟು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯೆಂದರೆ, ಅದು ಒಣ ಕೆಮ್ಮೋ 

ಹಸಿ ಕೆಮ್ಮೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು. ಅಷ್ಟು ಕೂಡೆ ತಿಳಿಯದ ರೋಗಿಗಳು 

ಅನಂಖ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಣಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ಹೊರಡುವ 
ಅತ್ಯಲ್ಪ ನೊರೆಯೇ ಕಫನೆಂದು ತಿಳಿದು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೂ "ಕಫೆನಿದೆ' ಎಂದೇ 

ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುವರು. ಕಫದ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಕಫ ಕರಗಿಸುವ ಉಷ್ಣ್ವಾನು 
ಪಾನಗಳನ್ನೂ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಲೆ ಸೇವಿಸಿ ಕಮ್ಮನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ 



ಅದ 

ಕಮ್ಮಿ ೧೩೯ 

ಕೊಂಡೆವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಮ್ಮ ಹಸಿಯದೋ 

ಒಣದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದು ಗಂಟಲನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕಿರಿನಾಲಗೆ 
7ಂಟಿಲುಗುಳಿಗೆಗಳೆ ವೃದ್ಧಿ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತುಹಡಿಸಿದರೆ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಸುಲಭ. 

ಹಸಿಕೆನ್ನಗೆ: ಹಿವ್ಸಲಿ ಅರ್ಧ ತೊಲೆ, ಮತ್ತು ಜೇಷ್ಟಮಧು ಒಂದು ; 
ಕೊಲೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿರಿ. ಅದರ ಒಂದು ಚಮ್ಚಾದಷ್ಟು' ವುಡಿಗೆ ಒಂದು 
ಆಡುಸೋಗೆ (ಅಡ್ಡೆ ನಾಲ) ಎಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿಹಾಕಿ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು 

ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಟಿಳಿಸಿ ಸೋಸಿ ಚಿಳೆಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗು 

ವಾಗ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ 

ಒಳಿಶು. 

ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ: ಜೇಷ್ಠಮೆಧುನಿನ ಜೀರನ್ನು ಅರ್ಧ ಚಮ್ಚ ೦ಬೆರನೆ 

ದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು, ಒಂದು ಚಮ್ಚ ಜೇನು ನೇರಿಸಿ ದಿನಾಲು ಮೂರು ಸಲ ನೆಕ್ಟು 

ಬೇಕು. ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಕಿರಿನಾಲಗೆಗೂ ಗಂಟಿಲ 

ಗುಳಿಗೆಗೂ ದಿನಾಲು ಮೂರು ಸಲ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. 

ಉಪಚಾರ: ಹಸಿಕೆಮ್ಮು ವಿಶೇಷವಾಗಿದ್ದು ಕಫವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ 

ಎಡೆಗೆ ಅಗಸೆನಟ್ಟು (ವೋಲ್ಟೀಸ್) ಮತ್ತು ಬಿಸಿನೀರಿನ ಶೀಸೆಗಳಿಂದ ಸೇಕ 
ಕೊಡಬೇಕು. ಒಣಕೆಮ್ಮಿಗೆ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಒಂದು ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ 

ಒಂದು ಚಮ್ಚ ಉಪ್ಪು ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಟುಕು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗಂಟಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಹಿಡಿದು (ಒಳೆ-ಸೇಕ 

ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿ) ಮುಕ್ತುಳಿಸಿ ಉಗುಳೆಬೇಕು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಸಗಸೆಯನ್ನು 

ಜಜ್ಜಿಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಉಗೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೊಳವೆಯ 

ಮೂಲಕ ಗಂಟಲಿಗೆ ಹೀರಿಕೂಳ್ಳೆ ಬೇಕು. 
ಪಥ್ಯ: ಹಸಿಕೆಮ್ಮಿನವರು ಮೂರು ದಿನ ಬರೀ ಬೇಳೆ ನಾರು ಅನ್ಸ ಒಣ 

ಕೆಮ್ಮಿನವರು ಮೂರು ದಿನ ಬರೀ ಹಾಲು ಅನ್ನವನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಕೂಡಲೇ 

ಗುಣ ಸಿಕ್ಚುವುದು. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಗಳನ್ನೈಲ್ಲ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 
"ಮೂರ್ತಿ ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು'-.. ಎಂಬ ಗಾದೆ ಕೆಲವು 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವುದುಂಟು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾದ ಶೀತದ ನೆಗಡಿಗಳ ಅಥವಾ ಗಂಬಲುಕೆಕೆತದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರ 

ಈ 



ಬಹುದು; ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಕಫದೋಷವು ಪ್ರಶಕುಸಿತವಾಗಿ, ಉಸಿರಾಟದ 

ಅಂಗಗಳಿಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದುದರೆ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರ 

ಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಗುಣ 

ವಾಗಲೂ ಬಹುದು. ಎರಡನೇ ವರ್ಗದ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿನಜಿ 

ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಮುಂದೆ ಉಬ್ಬನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಯರೂವಕ್ಕೆ ತಿರುಗಲೂ 

ಬಹುದು. ಆವ್ಹರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಸಣ್ಣದಾಗಿರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ, ಅದರ 

ಕಾರಣವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲೇ ಬೇಕು. 

ಕೆಮ್ಮು ಉಂಬಾಗುವ ಸ್ತಾನವು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಎಂದು 

ತೋರಿದರೂ, ಅದರ ಉಗಮವು, ಶರೀರದ ಬೇರೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾದ ದೋಷ 

ಗಳಿಂದ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ವಿವರಗಳು, ಕೆಮ್ಮಿನ ಮೂಲಕಾರಣ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರಿಯಲು 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ: "ಧೂಮೋಪಘಾತಾದ್ರಸಸ್ತಥೈವ ವ್ಯಾಯಾಮ ರೂಕ್ಷಾನ್ನ 
ನಿಷೇವಣಾಚ್ಚ' - ಹೊಗೆ ಧೂಳುಗಳೆ ಸೇವನೆ, ಅಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಆಹಾರ 

ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅತಿವ್ಯಾಯಾಮ, ಅತಿ ದುಡಿಮೆ, ಸ್ಥಿ ಗೃತೆಯಿಲ್ಲದ ಆಹಾರ, 

ಈ ಕಾರಣಗಳು ಕೆಮ್ಮು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತವೆಂದು 
ಮಾಧವ ನಿದಾನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ 

ಬರೀ ಗಂಟಲು ಎದೆಗಳನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದರೆ ಸಾಲದೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವುದು. 

ಮೇಲ್ಭಂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿ 

ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು 
ತಿಳಿಯುವುದು. ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಿದ್ಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಹಟ 
ದಿಂದ, ದಿನಬೆಳಗಾದರೆ ಕಾರ್ಖಾಕೆ ಗಿರಣಿಗಳಿಂದ ಹೊರಟು ಹರಡುವ ಅನೇಕ 
ಅಪಾಯಕರವಾದ ಹೊಗೆಗಳನ್ನು ನಗರವಾಸಿಗಳೆಲ್ಲ ಉಸಿರಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ದಣಿದ ಸ್ನಾಯು ನಾಡಿಗಳೆನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲೂ, ಮತ್ತು 
ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದೇವೆಂದು ತೋರಿಸುವ ಆಡಂಬರದ ಹುಚ್ಚಿ ನಿಂದಲೂ, ಬೀಡಿ 
ಸಿಗರೇಟು ಸಿಗಾರ್ಗಳ ಹೊಗೆ ಸೇವಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ಚಹಾ ಕಾಫಿಗಳ ಅತಿಸೇವನ, ದಿನಾಲು ನಾಲ್ವಾರು ಸಲ ಕೆಟ್ಟ ಜಿಡ್ಡು ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕರಿದ ಹುರಿದ ತಿನಿಸುಗಳ ಸೇವನ, ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸೇವನ, ಮುಂತಾದ 
ತಾಗರಿಕ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಅಜೀರ್ಣದ ವಿಷವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಚಿತವಾಗು 



ತ್ರಿ ರುತ್ತದೆ. ಏನೂ ವ್ಯಾಯಾಮನ್ನೀಿದಿರುವವರು ಕೆಲವರು, ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿ 

ಗಾಗಿ ಮಿತಿಮಾರಿ ದುಡಿದು, ಪುಷ್ಟಿಯಿಲ್ಲದೆ, ಸವ್ತಧಾತುಗಳ ನವೆತದ ವಿಷದಿಂದ 

ತುಂಬಿರುವವರು ಕೆಲವರು. ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಲುಗಳೆಂತೂ ಕನ 
ಸನ ಮಾತಾಗಿ ಶರೀರದ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳು ಒಣಗಿ, ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷ 
ಗಳನ್ನು ಹೊರದೂಡಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಲೆತ ಆ ವಿಷಗಳಿಂದೆ 

ವಾಯುದೋಷವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಬವಾಗುವುದು. 

ತೆತ್ಸರಿಣಾಮವಾಗಿ, "ಅಧಃಪ್ರತಿಹತೋ ವಾಯುಃ ಊರ್ಧ್ವಸ್ರೋತಃ 

ನಮಾಶ್ರಿ ತಃ ಉದಾನಭಾವಮಾನನ್ನಃ ಕಂಠೇ ಸಕ್ಕಸ್ಮಥೋರಸಿ' - ಎಂದಕೆ 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ದುರಾಹಾರ ದುರ್ವಿಹಾರಗಳಿಂದ ಶರೀರಾದ್ಯಂತಕ್ಕೂ 

ಪೋಷಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪ್ರಾಣವಾಯುನಿನ ಸ್ರೋತಸ್ಸು 

(ನಾಡಿ)ಗಳಲ್ಲಿ ತಡೆಯುಂಬಾಗುವುದು. ಆಗ ಅದೇ ವಾಯುವು ಆ ವಿಷಗಳನ್ನು 

ಹೊರದೂಡಲು ಊರ್ಧ್ದ್ದ್ವಮುಖಿಯಾಗಿ ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಮೂಲಕ 

ಯತ್ನಿಸುವುದು. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವೇ ಕೆಮ್ಮು, ಎಂದು ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ 

ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಲ್ಷ್ಯೈದಲ್ಲಿರಿಸಿದರೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 

ಗುರಿಯು, ಶಾಮಕ ಮಾದಕ ಟಔಷಧೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ವಿಷನಿವಾರಕ 

ವ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತಿರದೆ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಷಗಳನ್ನು ಹೊರನೂಕಲು 

ನಹಾಯಕವಾಗುವಂತಹದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ 

ಕೆಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ವಿಷಗಳು ಒಳಗೇ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವು ಮುಂದೆ 

ಜೇರೊಂದು ರೋಗೆದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಬಹುದು. 

ಕೆಮ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಆಯಾ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತಕ್ರಂತಹ 

ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮುಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ಔಷಧವನ್ನು ಸೇವಿಸು 

ವುದರಿಂದ ಅಪಾಯವೂ ಆಗಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿ 

ಗಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಫನಾಶಕವಾದ ಉಷ್ಣ ಗುಣವುಳ್ಳ 

ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಔಷಧಗಳಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಕಫಯುಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಕೆಮ್ಮುಗಳು ಶಮನವಾಗುವುವೆಂಬುದೂ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವೇ ಔಷಧ 

ಗಳನ್ನು ಕಫವಿಲ್ಲದ, ಉಷ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿರುವೆ, ಗಂಟಲುಕೆರೆತ ಮತ್ತು ಗಂಟಲು 

ಕೆಂಪಾಗಿರುವ ಕೆಮ್ಮುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಹಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ 



ಸಲ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಬಹುದು. ಆದ್ದೆರಿಂದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರ 

ವಾಗಿದೆ 
"ನವಾತಪಿತ್ತವ್ರಭವೆಃ ಕಫಾಚ್ಚಿ ಕ್ರತಾತ್ತಧಾನ್ಯಃ ಕ್ಷಯಜೋವಶ್ಯ' 

ಹೂ 
te 

_ ವಾತದೋಷ, ಪಿಶ್ನಬೋಷ, ಕಫದೋಷ, ಉರಕ್ಷತ, ಕ್ಷಯ, ಹೀಗೆ ಐದು 

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಐದು ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಮ್ಮುಗಳಾಗುವುವೆಂದು ಸುಶ್ರುತರು ಹೇಃ 
ಈ ೨ ಜಾವ ಲ ದ್ಹಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಲಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು 

ಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಾತೆಜನ್ಯ ಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕವವಿಲ್ಲದೆ ಗಂಟಲು ಒಣ 

ಗಿರುವುದು. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಎಡೆ ನೋಯುವುದು. ಇಂತಹ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಹಿ 

R K ರುಚಿಗಳುಳ್ಳ, ಎಂಣೆ ತುನ್ಸಗಳಿಂದೆ ಕೂಡಿದ ಆಹಾರ ಪೇಯ 

ಗಳು ಶಮನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಜೇಷ್ಠಮಧು, ನೆಲ್ಲಿಜೆಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು 

ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಪುಡಿಮಾಡಿ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನುಂಣಗಾಗುವಂತೆ ಅರೆದು 

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರದ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಲು ಮೂರು ಸಲ ಒಂದೊಂದು 

ಗುಳಿಗೆ ತಿಂದು ಸೈಲ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯುಬೇಕು. 

ಜನ್ಯ ಕೆನಮ್ಮಿ: ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕಾರ ಹುಳಿ ಉಪು 

ನಿಂದ ಕುದಿಯು 

ರಲ್ಲಿ, ತಿಳುವಾದ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೊರೆಯಾದ ಹಳದಿ ಬಂಣದ ಕಭವು ಬೀಳುವುದು. 

ಅದು ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದು. ಉರಿ ಕರೆತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಗಂಟಲು ಶೆಂವಾಗಿರು 

ವುದು. ಬಾಯಾರಿಕೆ ಇರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಒಗರು ಕಹಿಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ಆಹಾರ ವೇಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಅಳೆಲೆಕಾಯಿ, 

ಮತ್ತು ಜೇಷ್ಠಮಧುವನ್ನು ಸಮಭಾಗ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ದಿನಾಲು ಮೂರು ನಲ 

೫ ಗುಂಜಿಯಷ್ಟೈನ್ನು ಹಾಲು, ಕಲುಸಕ್ಕಕೆ, ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಲಾಮಂಚ, 

ಜ್ಯೇಷ್ಠಮಧುಗಳ ಕಾಲು ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ 

ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಹಾಲು ಕಬ್ಬುಸಕೃರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯ ಬೇಕು. 

ಕಘಜನ್ಯ ಕೆಮ್ಮು : ಜಡವಾದ, ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಿಗ್ಗವಾದ, ಅತಿ ಸಿಹಿ 



ಕೆಮ್ಮು ೧೪೩, 

ಖಾದ ಆಹಾರ ವೇಯಗಳಿಂದ ಈ ಕಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಫವು 

ಗಬ್ನಿಯಾಗಿ ಬೀಳುವುದು. ಅ ದು ಸಿಹಿ ಆಥವಾ ಉಪಾ )ಗಿರುವುದು. ತಲೆಭಾರ 

ಆ ಬ? ನೆಗಡಿಗಳಿರುವುವು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ ಕಾರ್ಕ ಒಗರು, ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಆಹಾರ 

ಭೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 1) ಹಿವೃಲಿ, ಮೆಣನು. ಒಂದೊಂದು 

ಕೊಲ್ಕೆ ಜೀವ್ಮಮಧು ೩ ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಮಾಡಿ ಜೀನು 

ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಉರಕ್ಷತಜನ್ಯ ಕೆನಮ್ಮು ಃ ಅತಿ ಸಂಭೋಗ, ಎದೆಗೆ ಆಘಾತವಾಗುವ 

ದುಡಿಮೆ ಕುಸ್ತಿ, ಎದೆಗೆ ನಟ್ಟು, ಒಳಹುಂಣ, ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಕೆಮ್ಮು ಆಗು 

ವ್ರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಭೀಕರ ವೇದನೆಯಾಗಿ, ಕೀವು ರಕ್ತ ಸೇಂ ರಿದ ಕಫ 
ಬೀಳುವುದು. ಸೊಗದೆ (ಸಗರ) ೧ ತೊಲೆ » ನೆಲ್ಲಿಚೆಟ್ಟು ೧ ತೊಲೆ, 

ತೀಡ ಗು ಗಿಲಿ ವನ, _ಗಲಿತ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಜಃ ೩ ಸಲ ಬೆಂಣೆ 

ಕಲ್ಲುಸಕ್ತರೆಯೊಡನೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಮೇಲಿನ ಕೆಮ್ಮುಗಳ್ಲೊಜಿ ಕೆರಿನಾಲಗೆ ಜೋತುಬೀಳುವುದರಿಂದಲೂ, 
& 

ಡೆ ಗಂಟಿಲು ತೆಕೆಜೊಡೆನೆ ಅಸಹನೀಯವಾದ ಕೆಮ್ಮು ಉಂಟಾಗು 

ಭಕ ಅದಕ್ಕೆ ೧ ಚಮ್ಸಾ ಜೇನು, ಅರ್ಧ ಚಮ್ಹಾ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ 

ವಮ ತೇಯ್ದು ನಾಲ್ವು ಸಲ ನೆಕ್ಸು ಬೇಕು. ಕ್ಷಯಜನ್ಯ 
pe 

ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಯದ ಆಧಾ ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ne ನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. 
ಹ ಜ್ ಲೃ 

ನ್ನ \ ಔಡ 3 

(ಕ್ತಿ ಶ್ Mal ತೆ ಡು 23.1 

ಒಣಕೆಮ್ಮು 

"ಎರಡು ತಿಂಗಳಾದೆವು ವೈ ದ್ಯರೇ! ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಕೆಮ್ಮ 

ಗುಣವಾಗಲೊಲ್ಲದು. ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಇಂಜಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ಆಯಿತು”- ಎಂದು ನಿಟ್ಟು 

ುವ ವರ ಸಂಖ್ಯ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, “ಏನ್ರೀ 

ಒಂದೇಸಮನೆ ಸಲ ದ್ವೀರಲ್ಲಾ, ತಜ್ಞ ಡಾಕ್ಟ ರಿಗೆ ತೋರಿಸಬಾರದೇ? 

ಮುಂದಿ ಪ್ಲೂರಿಸಿ, ಬ. ಬಿ. ಸುತು? ಸ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವೆ ಹಿತೆ 

ಚಿಂತಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯೂ ಜೇಕಾದಸ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಕ ಎಕ್ ತ್ಯ ಇಂಜೆಫೆನ್ 

ಗನ್ನು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಜೇ ಕೆಮ್ಮು BoE 

ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ತಟ ದೊಡ್ಡೆ ಜಾ 

ಅವಸ್ಥೆ K ತಮಗೆ ತೊಂದಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಹ ತೆ ಆ 
(Gl 

q ್ರ 6 
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ಕೆಮ್ಮೋ ಒಣ ಕೆಮ್ಮೋ ಎಂಬುದು, ಕೆಮ್ಮುವವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿರುವುದೇ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯದ ಬೆಷಧಗಳನ್ನು ಮುಕ್ಸುತ 
ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಹಸೀಕೆಮ್ಮಿಗೆ (ಕ 
ವಿರುವ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ) ಕೊಡುವ ಔಷಧಗಳು ಒಣಕೆಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು 

ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಹಸಿಯದೋ ಒಣದೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯ್ದ 

ವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಟೆ ಸುಲಭವಾದ ಉಪಾಯ 

ವೆಂದರೆ, ಕೆಮ್ಮುವ ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿನ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು, 
ಅವುಗಳೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರಲ್ಲದವರೂ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ಹಸೀಕೆಮ್ಮು (ಎಂದರೆ ಕವನಿರುವ ಕೆಮ್ಮು): ಈ ವರ್ಗದ ಕೆಮ್ಮಿ 

ನಲ್ಲಿ, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಎದೆ (ಪುಪ್ಸುಸ)ಯಲ್ಲಿ ಕಫವು ಫಲ್ಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಸಪ್ಪಳ 
ವಾಗುವುದು. ಎಂದರೆ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಇಲ್ಲವೆ ರಬ್ಬರ್ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ನೀರು 

ತುಂಬಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೆ ಅಲುಗಾಡಿಸಿದಂತೆ ಸದ್ದಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕನುಡ 

ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಡೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಮ್ಮಿದಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಂಬಳೆದಂತಹೆ ಕವನ 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುವುದು. ಎದೆನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಗಂಟಿಲಿನಲ್ಲ 

ನೋವು ಕೆರೆತಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೆಮ್ಮಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಒಣಕೆಮ್ಮು (ಎಂದರೆ ಕಫವಿಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮು): ಇದರಲ್ಲಿ ಎಜೆಯ್ಸಿ 
ಮೇಲೆ ಬರೆದಂತೆ ಕಫವು ಫಲ್ಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಶಬ್ದವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೆಮ್ಮು ಒಮ್ಮೆ 
ಆರಂಭವಾದರೆ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡದೆ ಬರುವುದು. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ 

ಕಫವು ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲೆಂದು ರೋಗಿಯು 
ಹಟದಿಂದೆ ಕ್ಯಾಕರಿಸಿ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಿರುವನು. ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿದರೂ ಗಟ್ಟಿ ಯಾರ 

ಕಫವು ಬರದೆ ಬುರುಗಿನಂತೆ ಲೋಳೆಯಂತೆ ಗಂಟಲನ್ನು ಕೆರೆದ ವಸ್ತುವು 

ಹೊರಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ, "ಸ ಭಿನ್ನಕಾಂಸ್ಕ ಸ್ವನತುಲ್ಯಘೋಷಃ '_. ಎಂದಕೆ 

ಕೆಮ್ಮುವಾಗ, ಒಡೆದ ಕಂಚಿನ ತಗಡನ್ನು ಬಾರಿಸಿದಂತೆ ಸಪ್ಸಳವಾಗುವುದು. 
ಗಂಟಲು ಕರೆತ,, ನೋವು, ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ, ಗಂಟಲು 
ಬಳಿ ಉರಿ, ಮತ್ತು ಎದೆನೋವುಗಳಿರುವುವು. 

ಈ ಒಣಕಮ್ಮಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ ತ್ರಿನಂದರೆ, ಇದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರುವಾಗಲೇ 



(19) ಕೆಮ್ಮು ೧೪೫ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದು. ನಿದ್ರಿಸುವಾಗ ಗಂಟಿಗಟಲ್ಲೆ ಕೆಮ್ಮೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಧದ 
ಕೆಮ್ಮು ಇರುವವರ ಗಂಟಲನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ: [೧] ಕಿರಿನಾಲಗೆ ಉದ್ದ 

ವಾಗಿರಬಹುದು. [೨] ಗಂಟಲು ಕೆಂವಾಗಿ ಕೆರಳಿರಬಹುದು. [೩] ಗಿಲಾಯು 

ಗ್ರಂಧಿ [ಬಾನ್ಕಿಲ್ಸ್] ಬಾತಿರಬಹುದು. ಹೆಸೀಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕೊಡುವ ಕಾರದ ಶುಂಠಿ, 

ಮೆಣಸು, ಥೈಮಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಟಷಧಗಳಿಂದ ಒಣಕೆಮ್ಮು ಭಯಂಕರ 
ವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ರಕ್ತವೂ ಬೀಳುವುದುಂಟು. 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಒಣಕೆಮ್ಮು: » ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಅನೇಕ ತರದ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಆವುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಟಾಲಿಕ 

ವಾಗಿ ಗಂಟಲುಕೆರೆತ ಶಮನವಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ತಗ್ಗಿ ದಂತೆ ಕಂಡರೂ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ 

ಧ್ಹಮೊಲ್, ಪೆವ್ಸರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂತಾದ ದಾಹಕವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಗೆಂಟಿಲು 

ಕೆರಳಿಕೆಯು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. 

ಚಿತ್ರ: [೧] ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನುು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಔತ 

೨೭೩ ಸಲ ಲೇಪಿಸಿದರೆ *ಕಿರಿನಾಲಗೆಯು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮು ನಿಲ್ಲುವುದು. 

[೨] ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಬರೀ ಹಾಲು ಅನ್ನ, ಇಲ್ಲವೇ ಮೋನುಂಚಿ ರಸವನ್ನು 

ಮಾತ್ರ, ಸೇವಿಸಿದರೆ ಗಂಟಲು ಕೆರಳಿಕೆ, ಕೆಂಪುಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. 

ಅಳಲೇಕಾಯಿಯ ಕಷಾಯವನ್ನು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಿಡಿದು 

ಮುಕುಳಿಸಬೀಕು. [೩] ಗಿಲಾಯು [ಬಾನ್ಸಿಲ್ಸ್] ಬಾವು ಕೆರಳಿಕೆಗಳಿದ್ದರೆ 
ಕೆಲವು ದಿನ ಬರೀ ಮೋಸುಂಬೆ ರಸ, ಪಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕುದಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ, 

ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಜೇನಿನಲ್ಲಿ 

ತೇಯ್ಲು ದಿನಾಲು ೨ - ೩ ಸಲ ಗಿಲಾಯುವಿಗೆ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ 

ಮೊದಲು, ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಕಷಾಯವನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಗಂಓಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 

ಮುತ್ತುಳಿಸೆಬೀಕು. [೪] ಮಲಬದ್ಧತಕಯಿದ್ದರೆ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಬಸ್ತಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕಾರ, ಉಪ್ಪು, ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 



A ಮೆ ನಾಯಿ-ಕಮ್ಮ್ಹು 

ತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಕೋಡಿಗ್ಗೆಮ್ಮು' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ, 

ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ "ಕಪ್ಸೆಕೆಮ್ಮು' ಎಂದೂ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ 

ಶಾ 
es 

ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ೧೪ ವರ್ವದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. 

ಇದು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆ. ಆದ್ದರಿ€ದಲೂ, ಮತ್ತು 

ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಮೂರು ತಿಂಗ ವರೆಗೆ ಗುಣವಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ 

ಎಂಬ ತೆಪ್ಪುತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಲೂ, ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ತಂಜೆ ತಾಯಂದಿರು 

ಬಹಳೆ ಅಂಜುತ್ತಾರೆ. ನಾಯಿಕೆವ್ಮಿನ ಉಕ್ತ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ತಳು ಪಡುವ 

ತೀವ್ರ ವಾದ ತೊಳಲಾಟವೂ ಈ ಹೆದರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಅಂಜಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು ಕೆಲವು ತಪು ಎಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದರೆ, "ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಕೆಮ್ಮು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನಂತೆ 

ಇದೆಯೇ?' - ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೇಳಿದರೆ ತಾಯಂದಿರು," ಛೇಛೇ, ಅಂಧ ಕಟ್ಟ 

ಕೆಮ್ಮೇನೂ ನಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡಿತರೇ!' ಎಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡು 

ತ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದ 

ರಿಂದ ಅನಿಷ್ಟ್ರವಾದೀತೆಂಬ ಭಯದಿಂದಲೋ, ಇಲ್ಲವೆ ನಾಯಿಕ್ವ್ಹ್ಮಿನ ಸರಿಯಾದ 

ಗುರುತು ತಕಿಳಿಯದಿರುವುದರಿಂದಲೋ ತಾಯಂದಿರು ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು. 

ಆದರೆ ಕಾರಣವೇನೇ ಇರಲಿ, ಅಂತಹ ಅಲನ್ಷ್ಯ್ಯದಿಂದ, ಸಕಾಲದೆಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ 

ಪ್ರಾರಂಭಾವನ್ಹೆ ಯಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯದೆ ಕಮ ತೀವ್ರಾವಸ್ಥೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಕಮ್ಮಸ್ಸು ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿ 

ಚಿಕೆತ್ಸಿಸಿದರೆ ಒಂದೆರಡು ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದೆಂದೂ, 

ಮತ್ತು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ ಸೆಳೆವು ನೋಟಕ್ಕೆ ಅಂಜಿಸುವಂತಿದ್ದರೂ ಅದರಿಂದ 
ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಶೀರ ವಿರಳವೆಂದೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ 

ಕಿಳಿನಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮೆನ್ನು 



ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ೧೪೭ 

ಕೂಡೆ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ 
ನಡಿಸಬಲುದೆಂದೂ ಅನುಭವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳಬಲ್ಲೆವು. 

ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಚಾರವೆಂದಕೆ _ ಬಹುತೆರರಿಗೆ 
ನಾಯಿಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇರುವು 
ದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ನ 
ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮೊಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೇ ತೋರಿಸುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ನಾಯಿಕೆಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಹುಜೀಗ ಗುರುತಿಸುವ 
ಉಪಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಳುತ್ತೇವೆ. 

ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ ಸಪ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆಃ ಇದು ಮೊದಲು ನೆಗಡಿಯ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದಲೇ, ಎಂದರೆ ಮೂಗಿನಿಂದ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ಮುತು. 

ಸೀನುಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಾದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಗಡಿಯಂತೆ ಮ್ಳ 

ಕ್ಸೈ ನೋವುಗಳಾಗಲಿ ಗಂಟಲು ಕೆರೆತವಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಲ್ಪ 
ವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಳ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದುಂಟು. ಅನಂತರ ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ವ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ನಸ್ಪಳೆ ಕೇಳಿದರೆ ಫಪೂಪ್ಪೈಸದಲ್ಲಿ 

ಕಫವಿದ್ದಂತೆನಿಸುವುದು. ಆದರೆ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕಫವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇರುವುದೇ 
ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಫಹರವಾದ ಔಷಧಾಹಾರಗಳಿಂದ (ಉಷ್ಣೋಪಚಾರಗಳಿಂದೆ) 

ಕೆಮ್ಮು ಶಮನವಾಗುವುದರ ಬದಲು, ಒಮ್ಮೆಲೇ ಉಗ್ರರೂನನನ್ನು ತಾಳು 

ವ್ರದು. 

ಒಂದು ವಾರದೊಳೆಗಾಗಿ, ನಾಯಿಕ್ಮ್ಮಿನ ವ್ರಾರಂಭಾವನ್ಹೆ ಯೊಳಗಿನ 

ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಲಕ್ಷಣಗಳು ತಲೆದೋರುವುವು: (೧) ಮಗುವಿನ ಮುಖ 
ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಾತುಕೊಳ್ಳು ವುವು. (೨) ಕೆಮ್ಮುವಾಗ 

ಮುಖವು ಕೆಂಪಗಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ತೋರುವುವು. 

ದ್ವಿತೀಯಾವಸ್ಥ: ಒಂದು ವಾರದ ಬಳಿಕ, ಕೆಮ್ಮುವ ಅವಧಿಯು 

ಬೆಳೆಯುವುದು. ಈ ಅವನ್ತೆಯು ಸುಮಾರು ೨ ವಾರ ಉಗ್ರವಾಗುತ್ತ ಹೋಗು 
ಪುದು. ಈ ಅವಸ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೩ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವುವು: (೧) ಕೆಮ್ಮಿನ 

ಸೆಳಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುವು. ಕೆಮ್ಮಿನ 

ಸೆಳಕು(ಸೆಳೆವು)ಗಳು ಸಮಾವಧಿಯ ಅಂತರದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಎರಡು ಗಂಟಿ 

ದ 
ಎ 
೨ 



೧೪೮ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಗೊಮ್ಮೆ, ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ, ಇಲ್ಲವೆ ಕಾಯಿಲೆ ಉಗ್ರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ 

ಗೊಮ್ಮೆಯೂ ಬರಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸೆಳಕು ಶಮನವಾದೊಡನೆ ಮಗುವು 
ania ಇಲ್ಲದವರಂತೆ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಹೋಗುವುದು. (3) 

ಕೆಮ್ಮಿನ ಶತಿಯೊಂದು ನೆಳವಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮಗುವು ಉಸಿರುಕಟ್ಟಿ ಕೂಕ್ಟೊ. 
ಕೊಳ್ಳೋ ಎಂದು ಅನೇಕ ನಲ ಕನ್ನಿ, ಒಂದು ನಲ ಚ ಉಸಿರನ್ನು ಆ 
ಒಳಗೆ ಎಳೆಯುವಾಗ ದೀರ್ವವಾದ ಬಿಳ್ಳಳಿಕೆಯಂತೆ ಸೆ ಸಪ್ಪಳ ಮಾಡುವುದು. 
ನಾಯಿಕೆನಿನ್ಮಿನ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಇದೇ. ಹ ಕೆಮ್ಮಿನ ನೆಳಕಿನ ಕೊನೆಗೆ 

ಲೋಳೆಯಂತೆ ವಾಂತಿಯಾಗಿ Pod ಶಮನವಾಗುವುದು. 

ತೃ ತೀಯಾವಸ್ಥೆ: ಇದಕ್ಕೆ ಶಮ ಸ ಎಂದೂ ಕರೆಯಬಹುದು. 

ಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಸನ್ನೆ ಯಲ್ಲಿ, ಎಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದು ಒಂದೂ 

ರೆ ತಿಂಗಳು ಬಳಿಕ್ಕ ಕಾಯಿಲೆಯು ಇಳಿಮುಖವಾಗುವುದು. ಆಗ ಕೆಮ್ಮಿನ 

beni ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುವುದು; ಕೆಮ್ಮಿನ ಉಗ್ರತೆಯೂ 
ಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. 

ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಅಂಟು ಕಾಂಯಿಲೆ: ಎಂದರೆ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಒಬ್ಬ 
ರಿಂದೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂಟುತ್ತ ಹರಡುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೆಮ್ಮು 
ಉಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೂರ ಇರಿಸ ಸಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಪಫ ವಾಂತಿಗಳ 
ಅಂಶವುಳ್ಳ ಬಟ್ಟಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬೇವಿನ ಚಕ್ಟೆಯ ಬಿಸಿ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು 
ಚನ್ನಾಗಿ "ಏಸಿಲಿನಲಿ ಜಾ ಜು 

A ಸ್ಸ ೭. 5 

೧೨.೨ 
ಚಿಕಿತ್ಸ 

ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತೆ ಶಿಯನ್ನು (೧) ನಿಶೋಧೆಕ ಉವಾಯಗಳು 
(Preventive), ಮತ್ತು (3) ನಿವಾರಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ (Curative), ಎಂದು 
ಎರಡು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ನಿವೇಚಿಸಲಾಗುವುದು. 

ನಿರೋಧಕ ಉಪಾಯ: ಇದರಲ್ಲಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು 
ಹರಡಿರುವಾಗ, ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ ಳಗೆ ಅದು ಅಂಟದಂತೆ ಕೈಕೊಳ್ಳುವ. 
ಉನಾಯಗಳು ಒಳೆಗೊಳು ವುವು. ಹಾಗೆಯೇ, ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಆಗ ತಾನೇ 
ಪ್ರಾ ರಂಭವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡೊಡನೆ, ಅದು ಉಲ್ಬಣಿಸದಂತೆ ಕೂಡಲೇ 
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ಜಿ ಕಾದೆ ಉವಾಯುಗಲೂ ಒಳೆಗೊಳ್ಳು ವುವು. 

ಈಗ ಅಲೋಪಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಾರ್ಕಾಂಗ, ಕಂಠರೋಹಣಿ (ಡಿಹ್ಹೀರಿಯಾ), 
ಮತ್ತು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು, ಈ ಮೂರು ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂಟದಂತೆ ಬ್ರವಲ್ 
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ನಶೆ ಮಕ್ಳುಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ 

ಆರೋಗ್ಯನಿಯಮಗಳಿಗತುಸರಿಸಿ ಅದರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಯಿಲೆ 

ಇದ ನಿರೋಧಕಶಕ್ತಿಯನ್ನು (Immunity) ಬೆಳೆಯಿಸು 

ಪುದು ಇಂಜೆಕೈನ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಿತಕರ. ಏಕೆಂದರೆ ಟ್ರಿ ಪಲ್ಲ್ಯಂಟಜೆನ್ 

ಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಮಕ್ತುಳಿಗೆ ಬೇರ ವಿಕಾರಗಳಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇವೆ. 
ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯವು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸುತ್ತುಮುತ್ತಲೂ ನಾಯಿ- 

ಕೆಮ್ಮಿನ ರೋಗಿಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ಮಕ್ಸಳಿಗೆ ಅದು ಅಂಟಿಲಾರದು. ಅತಿಯಾದ 

ಬ ಇಂಜೆಕ್ಷ್ಟನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಾರೋಗ್ಯ 
ಟೂ 
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A ತ್್ 
ಆಹಾರ ಮೆತ್ತು ತಿನಿಸುಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ಕೆಟ್ಟಿರುವ, ಮತ್ತು, ವ್ಯಾಯಾಮ, 

ಚಟುವಟಓಕೆಗಳ್ಳ್ಬಾದ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಸಿಟ್ಟು ಹಟಗಳ ಸ್ವಭಾವದ 

ಮಕ್ಕಳಿಗೇ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು ಅಂಟುವುದೆಂದು ವರಿತೀಲನೆಗಳಿಂದೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ನಿರೋಧಕ ಉಪಾಯ 

ನೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಿತಾಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಬಲವಂತ 

ರನ್ನಾಗಿ ಇಡುವುದು. ಕನಿಷ್ಟನಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ ಅಂಜಿಕೆ 

ಇರುವಾಗಲಾದರೂ, ಮಕ್ಕಳು ಆರೋಗ್ಯನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ 
ವಾಲಿಸುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಒಂದು ಎಚ್ಚ ರಿಕ: ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೂಡೆ, ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಕವವಿರುವುದೆಂಬ ಭೆ ಮೆಯಿರುವುದು. ಆದರೆ 

ನಾಯಿಕೆಮ್ಮು, ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾತಪ್ರಧಾನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಕಘಹರವಾದ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗದೆ ಇನ್ನೂ ಉಗ್ರ 

ವಾಗುತ್ತ ಹೋಗುವುದು. ಸಾಯಿಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕವಹರವಾದ - ಶುಂಠಿ, ಮೆಣಸ್ಮು 

ಲವಂಗ ಮುಂತಾದ - ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ವಾತಹರವಾದ ಉಪಾಯ 

ಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಉಪಾಂಯಗಳು: (೧) ಸುತ್ತಲೂ ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ 

ನಿರುವಾಗ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಳುಳಿಗೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧ ಚೆಮ್ಚಾ ಜೇನಿಗೆ 



೧೫೦ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಹನಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ರಸವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ನೆಕ್ಕಿಸಬೇಕು. (೨) ಅಡುಗೆಯ್ಯ 
ಚಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯನ್ನು" ಬಳಸಬೇಕು. ಹ ಳ್ಳಿಯು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿಗೆ ನಿರೋಧಕ 

ಹೌದು, ನಿವಾರಕವೂ ಹೌದು. "ಹಳ್ಳ ಗರು ನಾಯಿಕೆಮ್ಮಿನ ಮಕ್ಸಳಿಿ 

ಬೆಳ್ಳು ಲ್ಲಿಯ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 

EE ಯಶಸ್ಲೀ ಉಪಾಯ ೧ ಕಪ್ ಹಾಲು ಮತ್ತು 
೨ ಕಪ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳು ಛ್ರಿಯೆ ೪ ಬೇಳೆ (ಹಿಲುಕು), ಕಾಲು ತೊಲೆ ಜೇನ 
ಮಧು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಾಗ ತೆಗೆದಿರಿಸಿ (ಗಾಳಿಸು 
ಶೋಧಿಸಡೆ) ಆ ಹಾಲನ್ನು ೩ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ, ೮-೮ ಚಮ್ಜಾದುಕಿ 
ಕುಡಿಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ೫ ವರ್ಷದ ಮಗುವಿನ ಪ್ರಮಾಣ. ಕಡಿನೆ 
ಇಲ್ಲ ವೆ ಹೆ ಹಚ್ಚಿ ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ವಸ್ತು ಗಳ ವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಪಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಮಾಡಬಹುದು. 

ಪಥ್ಯ: (೧) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಜಿ, ಹಣಿ ರ್ಲಿವರನ, ಮುಂತಾದ ದ್ರವಾ- 
ಹಾರಗಳನ್ನೆ( ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೆಮಿ ನ ವೇಳೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಅಹಃ 
ಕೊಡದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಸೆಳಕು ಚ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಕೊಡ 
ಬೇಕು. (೨) ತಣಿ ರ "ರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ದ ಬಟ ಯನ್ನು ಚನ್ನಾ ಗಿ ಹಿಂಡಿ ೨ ಮಡಿಕೆ 
ಮಾಡಿ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ ಮೇಲ ಛ ಕರು ಒಣ ಬಟ್ಟ ಸುತ್ತಿ 
ಮಲಗಿಸಬೇಕು. (೩) ಕೆಮ್ಮಿನ ಸೆಳೆಕು ಬಂದಾಗ ಮಗುವನ್ನು ಎತಿ ತಿ ಥೊಂಡು 
ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಮಾ ನಂತ್ಸೆನಚೇಕಲ್ಲದೆ, ಮಗುವಿನ ಲಕ ಕೂ ಬೇಕೆ 
ಕಡೆಗೆ ಎಳೆಯಲು ಹ ಪ್ರಯತ್ತಿಸಬೇಕು. 

ತ್ಯ 



ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ 

ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೇರ್ಣಿಸಿ ಸಸ್ತಧಾತುಗೆಳೆಲ್ಲಿ ಅರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ - 
ದ್ರವ್ಯಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಅಗ್ನಿ? ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಚಕಾಗ್ಗಿ 

ಎಂದೂ ಕೆರೆಯುತ್ತೂರೆ. ಆ ಶಕ್ತಿಯು ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಮಂದ 

ಗೊಂಡರೆ "ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯ' ರೊಳಗವಾಗಿನೆಯೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ. 

ಅಗ್ನಿಮಾಂಡ್ಯನು ತೋರಿಕಗೆ ಚಿಕ್ಕ ರೋಗನೆನಿಸಿದರೂ, ಅದರ ವರಿ 

ಣಾಮವು ಭಯೆಂಕರವಾಗಬಹುದು. ಅಥನಾ ಅದರ ಸೆರಗಿನಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ 
ಶೋಗಗಳು ಅಡಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ಕಿಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಚಿವುಟಿ ಒಗೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಬಲಿತು ಅತಿಸಾರ, ನಾಂಡು, ಕರುಳು 

ಶೂಲೆ (ಅಸೆಂಡಿಸ ಟಸ್) ಮುಂತಾದ ವಿಷಫಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾಗಬಹುದು. 

ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಮತ್ತು ಏರುತ್ತಿರುವ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೇನೆಗಳ 
ನಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ! ಅವುಗಳ ನಿರ್ಮೂಲನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ಗಳೆಲ್ಲ 

ಸೋಲುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಬಹುತರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೊನ ಬೇನೆಗಳ ತಳ ಸೋಸಿ 

ನೋಡಿದರೆ, ಬುಡದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯವೇ ಭೂತದಂತೆ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ 

ಬಿಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ತೋರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ, 

ನೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಮಾಂದ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಮಾರಲ್ಪಡುವ ಔಷಧಗಳು, ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ 

ಬೇನೆಗಳ ಮದ್ದುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 

ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಪ್ರಕೃತಿನಿಯಮಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ನಾಗರಿಕ 

ಜೀಪಕವಲ ಚಿದ] ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಾಗರಿಕ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣದ 

ಸುಳಿವೇ ಸಿಕ್ಫುವುದಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಕೃತಿಜೇವನದೊಳಗಿನ "ಬದುಕಿಗಾಗಿ 

ಊಟ” ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, "ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಬದುಕು' ಎಂಬ ತತ್ವವನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸಿದಾಗಿನಿಂದಲೇ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯದ ಕಾಟಿವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 

ಹೊಟ್ಟಿ ವಾಡಿನ ಉದ್ಯೋಗ ನೌಕರಿಗಳ ಒತ್ತಡೆದಲ್ಲಿ ಕಾಲಾಕಾಲಗಳನ್ನು 
ಅದಿ 

ನೋಡದೆ, ಹಸಿವು ಹೊಟ್ಟೆ ಯುಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ, ಯಂತ್ರದಂತೆ ಆಹಾರ 

ವನ್ನು ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕುತ್ತ ಸಾಗುವುದೊಂದು ಚಟವೇ ಬಹುಜನರಿಗೆ 
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ಅಂಬಭಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಹಾರವು ನರಿಯಾಗಿ ಕರಗಿ ಅರಗಲಿಕ್ಟೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಮಯ 

ಮತ್ತು ಮನ ಶ್ಶಾ ೦ತಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದೆ ರೆ ಉದರದೊಳಗಿನ ವಾಚಕ ರಸಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು 

ವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪವಿಸುವು ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಶಾರೀರಿಕ 

ಶಕ್ತಿಯು ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಕುಡುರುವುದು.. ಆದರೆ ಉದರಂಭರಣರ 

ಅವಸರದಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಟಾಲುವಾಲು ಜನರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸ ಸಮಯವೂ ಸಿಕ್ಳುವು 

ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಮನಸ್ವಿ ತಿಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಗ್ರಿಮಾ ಂದ್ಯವೆನ್ನು ವುದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೋಗವಿದ್ದ ರರೂ, ಅದರ 

ಲಕ್ಷಣ ಬೀದಗಳಿಂದ, ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕೆರೆಯುವರು. 

ಅಗ್ನಿಯು ( ವಾಜಚಕಾಗ್ತಿ) ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಅನ್ನ ನೇರ 

ದಿದ್ದರೆ ರೆ "ಅರುಚಿ'ಕೋಗನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ತಿಂದ ಆಹಾರ ಪಚನವಾಗದೆ ಹೊಟ್ಟಿ 

ಯಲಿ ವಾಯು ತುಂಬಿದರೆ "ಅಜೀರ್ಣವಾಯು' (ಗ್ಯಾಸ್ ಕಂತಿ ಶಂಟ್) Ni 

ತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಹಸಿವಾಗದಿದ್ದರೆ ಕುದು 

ನಾಶ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಸಚನದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ವ ಮಲಬದ ತ್ರೆ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸುವುದು, ಪ ಉಪ ಪ್ರವ ವ 

ಗಳು ಪ ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುತ್ತೆನೆ ವ. 

ದಲ್ಲಿ, ಅಗ್ವಿಮಾಂದ್ಯವು ಅಜ್ಞರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ 

ಗಳನ್ನು ಹೇಳಲೇ ಬೇಕು. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು, "ನನಗೆ ಹಸಿವು ಚನ್ನಾಗಿದೆ, 

ಬಾಯಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರುಚಿಯಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವರು. ಕೆಲವರು, "ಊಟ ರುಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ತುಸು ಉಂಡರೂ ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎನ್ನುವರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, 

"ಏನೋ ಚಟದ ಮೂಲಕ ಊಟವನ್ನು ತಪ್ಪ ದೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಜೀರ್ಣವೂ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಊಟ ಜೇಕೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಅವರೆಲ್ಲ 

ರಿಗೂ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯವೇ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆದು 

ಅವರಿಗೆ ಹಸಿವು ಎಂದರೇನು, ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದುದರ ಲಕ್ಷಣವೇನು, 

ನಿಜವಾದ ಬಾಯಿರುಚಿಯೆಂದರೇನು, ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದು. 

ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೂ ನಿತ್ಯದ ಊಟದ ಮೇಳ ಹತ್ತಿರ 

ವಾದಾಗ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧದ ಸಂಕಟವಾಗುತ್ತ ಜೆ. ಅದನ್ನೇ ಅವರು 

ಹಸಿವು ಎಂದು EN ಭ _ಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಸಿವು, ಪಚನ, ರುಚಿ, ಈ ಮೂರರ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 21 ಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಭಮೆಯಿಂದ ಆಹಾರ 

ತ್ನ್ನ 



ನನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ತುರುಕುತ್ತಲೇ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಅಗಿ ಸಮಾಂದ್ಯವು ಕೊನೆಗೆ 
ಒಮ್ಮ 1 ರೋಗದ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಹಸಿ ಸಿವು, 

ಸಚನ, ರುಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರ ತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. 

ರಿ ಬ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗಿನ ವಾಚಕಾಗ್ಮಿಯು ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರಡು ಹಂತ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಕೆಲನವು, ಮುಖದಿಂದ 
ಆರಂಭಿಸಿ ಗುದದ್ವಾರದವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶ(ಕೋಷ್ಠ)ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದ. 
ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ "ಕೆಲಸವು ರಸ, ಎಕೆ ರ, ಮಾಂಸ, ಮೇದಸ್ಸು, ಆಸ್ತಿ, 

ಮಜ್ಜಾ, ಶುಕ್ರ ಎಂಬ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ಸ್ಟಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೊದ. 

ಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ತಿಂದ ಆಹಾರವು ಒಡೆದು ಅದರ ಅಣುಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಪಾಚಕರಸ(ಅಗಿ ದ್ರ ವ್ಯದ ಸಂವರೃವುಂಟಾಗಿ ಆಹಾರವು ಪಚನವಾಗಿ, ಸೂ 

ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ರೂವ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರರಸದ ಮೇಲೆ 

ಪಾಚಕಾಗ್ತಿಯೆ ಎರಡನೆಯ ಹಂತದ ಕೆಲಸ ನಡೆದು ಆಹಾರರಸವು ಸಪ್ತ 
ಧಾತುರೂಸವನ್ನು ತಳೆಯುವುದು. 

ಅವೆರಡೂ ಹಂತದ ಪಾಚಕಾಗ್ತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿಯ ಎರಡು ಮುಖ 

ಗಳು. ಆದರೂ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪಾಚಕಾಗ್ತಿಗೆ "ಕೋಷ್ಠಾಗ್ಮಿ 

ಎಂದೂ, ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ "ಧಾತ್ತಗ್ಮಿ' ಎಂದೂ ಹೆಸರು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯವೆಂದರೆ ಕೋಷ್ಠಾಗ್ಲಿಯ ಮಾಂದ್ಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು, ಧಾತ್ವ 

ಗ್ನಿಯ ಮಾಂದ್ಯವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಅಗ್ವಿಗಳ ಮಾಂದ್ಯವೂ 

ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವ ಅಗ್ತಿಯ ಮಾಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಸಿವು ಇಲ್ಲ 
ದಿರುವುದು, ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರು 

ವುದು, ಮುಂತಾಗಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಉಂಬಾಗ 

ಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯದ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ RE 

ಚಿಕಿತ್ಸಿಸಜೀಕಾದರೂ ಕೋಷ್ಕಾಗಿ ಸ ಬ್ ಈ ಎರಡನ್ನೂ, ಜ್ವಲಿಸುವ 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಆದರೂ ಹಸಿವಿನ ಮ ಹ ರುಚಿ 

ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ,  ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವುದ್ಯು , ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ 

ad 
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ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದೊಂದು ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕೊ 
ಲಾಗುವುದು. 

ಹಸಿವು ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆ: ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಂಜೆರನ ೨ ಚಮ್ಜಾ 

ಶುಂಠಿರಸ ೧ ಚಮ್ ಜಾ, ಜೇನು ೧ ಚಮ್ ಚಾ, ಸೈಂಧವ ಲವಣ ೧ ಗುಂಟ 

ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ೧ ಗಂಟೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. 

ಆಹಾರ ಜೀರ್ಣವಾಗೆದಿರುವಿಕೆಗೆ: ಊಟದ (ಅನ್ನದ) ಮೊದ 

ಲನೆಯ ತುತ್ತಿಗೆ ಹುರಿದ ಇಂಗಿನ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಗುಂಜಿ, ಓಮ ೫ ಗುಂಜಿ 

ಸೈಂಧವ ಲವಣ ೧ ಗುಂಜಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಕಲಸಿ, ೨ ಚಮ್ಚಾ ತುಪ್ಪವನೂ 
ಸೇರಿಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಎರಡೂ ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಬಾಯಿರುಚಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಗೆ: ದಿನಾಲು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ 
ಯಲ್ಲಿ ೧ ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ ೧ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಅರ್ಧ ಚಮ್ಜಾ 
ಉಪ್ಪನ್ನು ಬೆರಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಅನಂತರ ೧ ಗಂಟೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿ: 

ಬಾರದು. 

ಹುಧಾನರ್ಧಕ ಹೇಯ: ಮಂಜಿಷ್ಕಾ ೧ ತೊಲೆ, ಅಶ್ವಗಂಧ 

೧ ತೊಲೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ೧ ತೊಲೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ೧ ತೊಲೆ, ಸುಗಂಧಿ ಜೀರು 

(ಸೊಗದೆ ಬೇರು, ನಾಮದ ಬೇರು) ೧ ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದು ಕುಟ್ಟ, ನುಣ್ಣಗೆ 

ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಪುಡಿಯನ್ನು ೧ ಚಮಚಾ, ನೀರು ೨ ಲೋಟ 

ಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು ಸೇರಿಸ 
ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ, ಹೀಗೆ ೨ ಸಲ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 
ಈ ಯೋಗವು ಅಗ್ವಿಮಾಂದ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೂ ಹಿತಕಾರಿಯಲ್ಲದೆ ರಕ್ತ 
ದೋಷನಾಶಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿವರ್ಧಕವಾಗಿದೆ. 

ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯ- ಅಜೀರ್ಣ 

“ರೋಗಾಃ ಸರೇ ಮಂದೇಗ್ಗೌ? - ಎಂದರೆ ಸಕಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ 
ಅಗ್ತಿಮಾಂದ್ಯವೇ ಮೂಲವೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. 
*ಅಗ್ವಿ'ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವಿದೆ. ತನುಮನಗಳ ಕ್ರಿ ಯಾನು 
ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭೂತಾಗ್ವ್ವಿ ಥಾತ್ವಗಿ, ಜಠೆರಾಗ್ವಿ, ಪಿತ್ತಾಗ್ಸ್ವಿ, ಮುಂತಾದ 
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೧೮ ಶಿಗ್ರಿಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಗ್ಕಿಮಾಂದ್ಯವಾದರೆ ತೆನುಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ ಪುಷ್ಟಿಹೀನತೆ ಕಾಂತಿಹೀನತೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಮನಃ 

ಕೀತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಯ ಆತ್ಮಹೀನತೆ ಹೃದಯದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳು ತಲೆದೋರುತ್ತವೆ. 

ನಕಂದರೆ ಅಗ್ರಿಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಿತ್ತವು, "ಪಕ್ಕ್ಯ್ಯೂಷ್ಮ ದರ್ಶನೈಃ ಕುತ್ 

ತ್ಫಡ್ರುಚಿಪ್ರಭಾ ಮೇಧಾ ಧೀ ಶೌರ್ಯ ತನುಮಾರ್ದವೈಃ' - ಎಂದರ ಪಾಚನ, 

ದೃಷ್ಟಿ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ರುಚಿ, ಕಾಂತಿ, ಮೇಧಾವಿತ್ವ, ಬುದ್ದಿ, 

ಕೌರ್ಯ, ಮಾರ್ದವತೆಗಳನ್ನು ತನು ಮನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಂದು ವಾಗ್ದಟರು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ ತನುಜೀವನಕೃಷ್ಟ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ಮನೋಜೀವನಕ್ಕೂ ಅಗ್ರಿ 

ಶಕ್ತಿಯು ಪ್ರಖರವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ತನುವಿನ ಚುರುಕು 

ತನವೂ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳ ತೀಕ್ಷ್ಮ ತೆಯೂ ವರಸ್ಪರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುವುವು. ಎಂದರೆ ಶರೀರವು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಬುದ್ಧಿಯು 

ಚುರುಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳು ಭಯ ಸಂದೇಹಗಳಿಂದ 

ದಿಗಿಲುಗೊಂಡಿರುವಾಗ ಶರೀರದ ಪಾಚಕಾಗ್ತಿಯು ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಲಾರದು. 

"ಉಪತಪ್ರೇನ ಭುಕ್ತಂತು ಕಾಮಕ್ರೋಧ ಭಯಾದಿಭಿಃ .. ನಜೀರ್ಯತಿ' - 

ಎಂದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಭಯಾದಿ ಭಾಮೋದ್ರೇಕಗಳಿರುವಾಗ, ಉಂಡದ್ದು 

ಜೀರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಪ್ಯಾವ್ ಲಾವ್ ಮುಂತಾದ ಶರೀರನಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಸಪ್ರಯೋಗವಾಗಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಮನಃ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿಡಲೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅಗ್ಕಿಮಾಂದ್ಯವಾಗ 

ದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಶಾರೀರಿಕ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದ (ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ) 

ಮಾನಸಿಕ ಅಗ್ನಿಯು ಮಂದವಾಗುವುದು; ಮಾನಸಿಕ ಅಗ್ಕಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದ 

ಶಾರೀರಿಕ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯವಾಗುವುದು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯವು ಶಾರೀರಿಕ 

ವಾಗಿರಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿರಲಿ; ಅದರ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡೂ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಯತ್ತಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಹೀಗೆ ಅಗ್ತಿಮಾಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತನು ಮನಗಳ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿದ್ದರೂ ಅದು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ತನುಮುಖದಿಂದಲೇ. ಹೇಗೆಂದರೆ, "ಅತ್ಯಂಬು 



೧೫೬ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಪಾನಾತ್ ವಿಷಮಾಶನಾಚ್ಚ' - ಅರ್ಥಾತ್ ನೀರು, ನೋಡಾ, ಚಹಾ ಕಾಶಿ 

ಮುಂತಾದ ದ್ರವಗಳನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, ಮಲಮೂತ್ರಾದಿ ವೇಗ 
ಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸದಿರುವುದು, ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಅಕಾಲಾಹಾರ ದುರಾ 
ಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ನಿದ್ದೆಕೆಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳು 

ನಾಗರಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಸಂಭವಿಸುವುವು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಾಚ 

ಕಾಗ್ನಿಯು ಕುಂದಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವುದು. ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅಜೀರ್ಣನಾಗಿ 
ಅಗ್ವಿಮಾಂದ್ಯವುಂಟಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ದುರಾಹಾರ ದುರ್ನಿಹಾರಗಳನ್ನು 

ರೂಢಿಸುವವರು, “ರೋಗಾನೀಕಸ್ಯತೇ ಮೂಲಮಜೀರ್ಣಂ ವ್ರಾಪ್ಲುವಂತಿ' - 
ಎಂದರೆ ಸರ್ವರೋಗಗಳ ಮೂಲವಾದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ದೀರ್ಥಕಾಲದವನತಿಗೆ 
ಹೀಡಿತರಾಗುವರು. 

ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಐದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳು ವುವು: [೧] 

ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿದ್ದರೆ ವೋಷಣೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಗ 

ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಷ್ಟವಾಗುವುದು. [೨] ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರ 

ರಸವು ಆಮ್ಲ ವಿಷಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, ರಸವಾಹಿನಿ ರಕ್ಕವಾಹಿನಿಗಳೆ ಮೂಲಕ 

ಸಮಗ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಸರಿಸಿ ಕೆಮ್ಮು, ಉಬ್ಬಸ, ತಲೆನೋವು, ಚರ್ಮರೋಗ್ಯ 

ಸಂಧಿವಾತ, ಮುಂತಾದ ಹಲವು ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುವು. [೨] 
ಹಾಗೆ ಮೈತುಂಬ ಸಂಚರಿಸುವ ಆಮ್ಲವು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೂ ವ್ರಾಣವಾಹಿಸಿ 

ಗಳನ್ನೂ ಜಡಗೊಳಿಸಿ ಬುದ್ದಿಮಾಂದ್ಯ, ಆತ್ಮಹೀನತ್ಕೆ ನಿರಾಶಾಭಾವಗಳನ್ನು 

ಉತ್ಸನ್ನಮಾಡುತ್ತದೆ. [೪] ಇನ್ನು ಅಜೀರ್ಣಸ್ಥಾನನಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉಬ್ಬರ 
ವಾಂತಿಗಳ ಪೀಡೆಯನ್ನಂತೂ ವರ್ಣಿಸಜೇಕಾಗಿಲ್ಲ. [೫] ಒಂದೊಂದು ಸಲ, 

ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ *ವಿಸೂಚಿಕಾ' ಎಂಬ ಕಾಲರಾಸದೃಶ ವಾಂತಿ ಭೇದಿಗಳ್ಳು 

ಮತ್ತು ಧನುರ್ವಾತ ಸದೃಶವಾದ "ವಿಲಂಬಿಕಾ' ಆಲಸಕ, *ದಂಡಾಪತಾನಕ' 

ಮುಂತಾದ ಭೀಕರ ಸೆಬೆಜೀನೆಗಳೂ ಹುಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವುವು. 

ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅಜೀರ್ಣ 

ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಜೀಕಾಗುವುದು: (೧) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 



೬ 
ಅಗ್ನಿಮಾಂದ್ಯ ಗಿ೫೩ 

( ಜೀರ್ಣ. (೨) ನಿತ್ಯಾಜೀರ್ಣ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯು 

ಚನ್ನಾಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗಲಾದರೊಮ್ಮೆ ಆಹಾರದ ಅನಿಯಮಿತೆತನದಿಂದ 

ಅಜೀರ್ಣವಾಗುವಿಕೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಜೀರ್ಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹಾಗೆ ತಾತ್ಸಾ 

ಲಿಕವಾದ ಅಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವವರು, ಆ ಅಜೀರ್ಣದೋಷವು ಪರಿಹಾರ 

ವಾಗುವವರೆಗೆ ಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡುವುದೇ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. 

ಅಜೀರ್ಣದೋಹಷವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವರಿಹಾರವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿ 

ಯುವುದು ಹೇಗೆ? *ಉದ್ಗ್ದಾರಶುದ್ಧಿರುತ್ಸಾಹೋ ವೇಗೋತ್ಸರ್ಗೋ 
ಯಥೋಚಿತಃ। ಲಫಘುತಾಶುತ್ ನಿಸಾಸಾಚ ಜೀರ್ಣಾಹಾರಸ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣ್? - ಎಂದರೆ ತೇಗು ಗಂಧರಹಿತವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು, ತನು 
ಮನಗಳು ಚುರುಕಾಗಿರುವುದು, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಬೆವರುಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಬಲವೂ ರುಚಿಯೂ ಹುಟ್ಟು 

ವುದು, ಬಾಯಾರಿಕೆಯೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ರುಚಿಯೂ ಹುಟ್ಟುವುದು. ಈ ಲಕ್ಷಣ 

ಗಳು ತೋರಿದುವೆಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣದೋಷವು ಪರಿಹಾರವಾಯಿಶೆಂದು ತಿಳಿಯ 

ಬೇಕೆಂದು ಮಾಧವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ತಾತ್ಪಾಲಿಕವಾದ ಅಜೀರ್ಣವು ಲಂಘನದಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೇಲಿನ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು ತೋರಿದಾಗ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಲಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಪುನಃ 

ಅಜೀರ್ಣವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ನಾಲ್ದಾರು ದಿನ ಹಿಂಗ್ರಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣವನ್ನು 
ಒಂದೆರಡು ಮಾನೆಯಷ್ಟನ್ನು ಅನ್ನದ ಮೊದಲ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ, ತುಸು ತುಪ್ಪ 

ವನ್ನು ಕಲಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ರಷ್ಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಕ್ರಮ ಹೀಗೆ: 

ಹಿಂಗು, ನೈಂಧವ ಲವಣ, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಜೀರಿಗೆ, ಓಮ, ಶುಂಠಿ, ಹಿನ್ಸಲಿ, 

ಮೆಣನು, ಈ ಎಂಟು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಭಾಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಒಟ್ಟಾಗಿ 

ಕುಟ್ಟಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಜೆ ಹಿಂಗನ್ನು 

ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ' ಈ ಹಿಂಗ ಔ_ಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣನೆಂಬುದು 

ವಿಪುಲವಾದ ಪ್ರಯೋಜನವುಳ್ಳೆ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ ಔಷಧ. 
ಇದು ಅಜೀರ್ಣವನ್ನಲ್ಲದೆ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು, ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ದುರ್ವಾಯು 

(ಗ್ಯಾಸ್), ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತ, ತಲೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ, ಮುಂತಾದ 

ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ 
ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ 



ಮನೆಯ; ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ. 

ನಿತ್ಯಾಜೀರ್ಣವನ್ನು, ಎಂದರೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅಲ್ಪಾಹಾರ ಸಹ ಜೀರ್ಣವಾಗ 
ದಂತಿರುವ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು (೧) 
ವ್ಯಾಯಾಮ, (೨) ಪಥ್ಯ, (೩) ಔಷಧ, ಎಂಬ ಮೂರು ಉಪಾಯಗಳನ್ನು 

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೈಕಾಳ್ಛ ಬೇಕು. 

(೧) ವ್ಯಾಯಾಮ: ಈಗ ವರ್ಷಗಟ್ಟೆ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರು 

ವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದಕ್ಟ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭಾವವೇ 

ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಮತ್ತೆ ಅಜೀರ್ಣರೋಗವನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲು ವ್ಯಾಯಾಮವೊಂದೇ ನಂಬಬಹುದಾದ ಉವಾಯವಾಗಿದೆ. 

(೨) ಪಧ್ಯ: ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ [ಅ] ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರವನ್ನು 

ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು, [ಆ] ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವುದು, ಎಂದು 

ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಕೆಟ್ಟಿ ಆಹಾರ ಯಾವುದು 

ಎಂಬುದನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ವಿವೇಕವೂ ಬಲ್ಲುದು. ಆದರೂ ಅತಿ ಜಡವಾದ, 
ಕರಿದ್ಕ ಅತಿಯಾದ ಮಸಾಲೆಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರವು ಕೆಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ 

ಹೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ಬಳಲುವವರು 

ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳೆನ್ನಾಗಲಿ, ಬರೀ 
ಹ ಸಲ್ಲೆಗಳನ್ನಾ' ಗಲಿ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಡಜೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, 

ಏನನ್ನೇ ಸೇವಿಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ೩೦ --೪೦ ಸಲ ಚನ್ನಾಗಿ 
ಅಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಡಬೇಕು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲದ 

ಆಹಾರದ ಹೊರತಾಗಿ ನಡುವೆ ಏನನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬಾರದು. ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ, 
ಎರಡೂ ಸಲದ ಆಹಾರಸೇವನಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಧ ಗಂಟಿ ಮುಂಚೆ ಹೆತ್ತು ಸಲ 
ದೀರ್ಪ ಶ್ವಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಐದನೆಯದಾಗಿ, ದಿನಾಗಲೂ ರಾತ್ರಿ 

ಮಲಗುವಾಗ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ಐದು 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ, ತೀರ ಹಳೆಯ ಅಜೀರ್ಣರೋಗದಿಂದ 
ಮುಕ್ತರಾದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. 

(೩) ಚಷಧ: [ಅ] ಕೊತ ರಟ ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ ಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿದ 
ನೀರನ್ನು ಪ ಸ್ರ ಹೆರಕ್ಕೊಮ್ಮೈಯಂತೆ ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ವ ಲ್ಸ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಹೋದರೆ, ಅಮ 



ಅಗ್ಮಿಮಾಂದ್ಯೆ ೧೫೯ 

ಮುಕ್ತ ವಾದ ಅಜೀರ್ಣ ಮತ್ತು ಶೂಲೆಗಳು ಗುಣವಾಗುವುವು. [೮] ಆಮ್ಲ 

ತ್ತಾ ಿರೇಕದಿಂದ ಉಂಟಾದ, ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುಳ್ಳೆ ವಿದಗ್ಣಾ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ 

ದ್ರಾಕ್ಷೆ ಈ ಮತ್ತು ಅಳಲೆಕಾಯಿ ಹಾ ಹಾಕಿ ಕು ದಿಸಿ 3 ನೀರನ್ನು "ಕುಡಿಯುತ್ತ. ಹೋಗ 

ಬೇಕು. [ಇ] ಅರ್ಧ ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರದಿಂದ ದುರ್ವಾಯು [ಗ್ಯಾಸ್] 

ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡರೆ ೩ ವಿಷ್ಟಬ್ಬಾಜೀರ್ಣವೆನ್ನು ವರು. ಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವು ಧಾತು 

1ಡಿ ಕೊಳೆತರೆ ರಸಶೇಷಾಜೀರ್ಣವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅಂತೆಹೆ ಅಜೀರ್ಣ 

ಗಳಿಂದಾಗುವ ಉವಪದ್ರವಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಗು, ಸ್ಫೆಂಧವ, ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು 

ಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರೆದು ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಲೇಪ ಹಾಕಬೇಕು. [ಈ] ಅಲ್ಲದೆ 

ಳೆಲೆಕಾಯಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಕರಿ ಹ ಇವುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ, ಮೊಸರಿನ 

ೇೀರಿನಲಿ ಅಥವಾ ಬಿಸಿವೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿದರೆ, ಮೇಲಿನ ನಾಲು ವಿಧದೆ 

ಜೀರ್ಣಗಳೂ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅಗ್ತಿಶಕ್ತಿಯೂ ಪ್ರಬಲವಾಗುವುದು. 

kk ತಾರ್ 

ಛ್ಲ 

(ತ 



ಅತಿಸಾರ 

ಅತಿಸಾರನೆಂದರೇನು?: *ಸರತ್ಯ ತೀವಾತಿಸಾರೆಂ ತಮಾಹುಃ _ 

ಅನೇಕ ಸಲ ಮಲಪ್ರ ವೃತ್ತಿ ಆಗುವುದಕೆ ಅತಿಸಾರವೆನ್ನುವರು; ಆ ಪ್ರವ್ಳ 

ತ್ತಿಯು ನೀರಾ ಗಿರಬಹುದ್ದು ಗಕ್ಸಿ ಯಾಗಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲಮಲಯುಕ್ಕವಾಗಿರ 
ಬಹುದು, ಆಮುಯುಕ್ತ ಗ (ಚ ಎಂದರೆ ಹ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿರುವ 

“ಡಾಯರಿಯಾ', "ಡಿನೆಂಟರಿ' ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲೆ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಸೂಚಿತವಾದ ಭೇದಿ 

ಗಳೆರಡೊ ಆತಿಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಳಗೊಳ್ಳು ವು. 

ಕಾರಣ; ಸಾಮಾನ್ಯ ಅತಿಸಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಅಜೀರ್ಣವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ 

ಜಡಾಹಾರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಹಾರಗೆಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕರುಳಿ 

ನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿಗಳು, ಅತಿಯಾದ ತುಪ್ಪ ಎಂಣೆ ಜಿಡ್ಡುಗಳುಳ್ಳ ಆಹಾರ 

ಪಾನಗಳು, ಮತ್ತು ಭೀದಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ ೬ರೋಗಾಣುಗೆಳುಳ್ಳಿ 

ಆಹಾರ ಪಾನೀಯೆಗಳೂ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಾತಪ್ರಕೋವಕ 

ವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಭಾವಾವೇಶಗಳೂ ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಂಟುಮಾಡುವುವು. ಅಲಜೆ 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಬರುವಾಗಲೂ ಅತಿನಾರವಾಗುವುದುಂಟು. 
ಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ: ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಗೆ ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಎಂಬುದರ ವಿವರ. ಸಜ ಹಾಂಧಾತುರಗ್ಲಿಂ ಪ್ರವೃದ್ಧೋ 

ವರ್ಚೋಮಿ ಶೋೊ್ರೋವಾಯುನಾಧಃ ಪ್ರಜುನ್ನೆತ? - ಎಂದರೆ, ಮೇಲೆ 
ವಿವರಿಸಿದ ದುರಾಹಾರಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗದಿರುವಾಗ ಅವನ್ನು ಹೊರನೂಕಲು 

ಶರೀರದೊಳಗಿನ ಜಲದ್ರವ್ಯವು ಕೋಷ್ಕ (ಆಹಾರನಾಳ)ದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿ ಬರುವುದ 

ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಗ್ತಿಯು (ವಾಚಕಾಗ್ವಿಯು) ಮಂದವಾಗಿ, ಅಜೀರ್ಣವಾದ 

ವಸ್ತುಗಳು ಜೀರ್ಣವಾಗುವ ಸಂಭವವೂ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಆಗ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ಜಲದ್ರವ್ನ ವು ಅಪಾನವಾಯುವಿನ 7ಹಕಾರದಿಂದ ಮುಲ 
ವನ್ನೂ ಅಜೀರ್ಣಾಹಾರವೆನ್ನೂ ಗುದದ್ದಾ ರದ ಮೂಲಕ ಅನೇಕಾವರ್ತಿ 
ಹೂರತಳು ವುದು, 

ಪ್ರತಾರಗಳು: ಅತಿಸಾರಕ್ಕ್, ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 
ದ್ದ ರೂ, ಅವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅತಿಸಾರದ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪಗಳ ದೃ ಷ್ಟಿ 

ತ 



V3 pureed | ON 

(ಲ (ಕ 3} CL. 2 | fa) 3 

ಬ ಅದನ್ನು ಆರು ಪತಾ ಕಿಗೆಲವಿ ವಿಂಗಡಿನಃ ಆ ಗಳ್ ಈ ಲಾ ನ ನ್ಯೂ ನ 

ಕವುಜ್ಯ ತ್ರಿದೋಷಜ, ಶೋಕೆಜ, ಆಮಜ ಎಂದು. ಅನ್ರಗಳನ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದ 
ಒಕಣಗೆಳನ್ನೂ A RS ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇತ ರೀತಿಯೇ € ೋಜಿ- 

ನ ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಹಿಳೆಗೆ ಇಗ ಆ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸು 

ವ್ರಡರ ಮೂಲಕ ಆಯುರ್ವೇದವು ಬರೀ ಜಭೀದಿಯನ್ನು ಕಡಮೆಮಾಡುವ 

ಕಡೆಗಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡೆದೆ, ಶರೀರದೊಳೆಗಿನ ಸಂಪ್ರಾಸಿ, (ಅವ್ಯನೆನ್ಸ ಯನ್ನು 
Ce ಘಡೆಗೂ ಗಮನಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ ವೈತಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಕೋರಿತು 

ತಬ 

ಪೂರ್ವರೂಪ: ಹ ೈದಯದಲ್ಲಿ, ಹೊಕ್ಕುಳಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಚಿ ದಂತಾಗುವುದು, ನಿತ್ರಾಣ, ಹೊಟ್ಟಿ ಸಿಯಖಂಬ್ಬರ ಮೆಲಬದ್ದ ತೆ, 

ಅಸಾನವಾಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗದಿರುವು ಟ್ರ ಅಜ್ಜ, ಮುಂತಾದ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೆಲವು ದಿನ ಎಡೆಬಿಡಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಮುಂದೆ ಅಶಿಸಾರವಾಗುವ 

ನಂಭವನಿದಿಯೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, 

ಇತಜ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿ: ಮಲವು ಎಎ ಜಾ ಕಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದು, 

ನೊರೆಯುಳ್ಳಿದ್ದು | ಒಣಗಿದುದು, ತುಸು ತುಸು ಆಗುತ್ತಿರುವುದು 'ಆಮ 

ಯುಕ್ತವಾದುದು, ನೋವುಳ್ಳೆದ್ದು, ಶಬ್ದಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವುದು. 

ಪಿತ್ತಜ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿಃ ಮಲವು ಹಳದಿ ನೀಲಿ ಕೆಂಪು ಬಂಣದ್ರು, 

ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಮೂರ್ಛೆ, ಉರಿ, ವಾಕ (ಗುದ ಹುಂಣಾಗುವಿಕೆ) ಲಕ್ಷಣ 
ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದುದೂ ಆಗಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗುವುದು. 

ಕಫಜ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿ: ಮಲವು ಬಿಳಿ ಬಂಣದ್ದು, ದಟ್ಟವಾದುದು, 
ಕಫ (ಸಿಂಬಳದಂತಹ) ದ್ರವ್ಯಯುಕ್ತವಾದುದು, ದುರ್ಗಂಧಯುಕ್ತವಾದುದು, 

ಕೋಮಾಂಚಕಾರಿಯೂ ಆಗಿ ವಿಸರ್ಜಿತೆವಾಗುವುದು, 

ತ್ರಿಮೋಸಜ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿ: ಮಲನು ಹಂದಿಯೆ ಕೊಬ್ಬಿನಂತೆ 

ಮಾಂಸ “ಳೆದ ನೀರಿನಂತೆ ಇರುವುದಲ್ಲ ಜಿ) ಮೂರು ದೋಷಗಳ ಲನ ವಣ 

ವುಳ್ಳದ್ದೂ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಅತಿಸಾರವು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಕಷ್ಟಸಾ ಧ್ಯ 

ವಾಗಿರುವುದು. 

ಶೋಕಜ ಅತಿಸಾರ; ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶೋಕ 
ದಿಂದ ಶರೀರೋಷ್ಮಾ ಮತ್ತು ಕಂಣೀರು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಜಠರಾಗ್ದಿಯೆನ್ನು 



೧೬.೨ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಎ ೨ಬ ದೌ ಹ ಜ್ ಮಿ ದ್ರಿ ಎ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರವಾದ 

ಮುಲಸರಣವಾಗಲಾರಂಭಿಸುವುದು; ಮಲರಹಿತವಾಗಿರಲೂ ಬಹುದು. ಅದಕೆ 
ಸನ ದುರ್ಗಂಧನಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ರೋಗಮೂಲವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 

ಶೋಕಾತಿಸಾರವು ಗುಣಸಡಿಸನಲು ಕಠಿನವಾಗಿದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ, ಪಿತ್ತಾತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಟ್ಟ 
ರಕ್ತಾತಿಸಾರವೆನ್ನುವರು. ಶೂಲೆಯೂ ಮಲವಿನರ್ಜನದ ಸರ್ತಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾ 

ಗಿದ್ದು ವಾತವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೆರಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ "ಪ್ರವಾಹಿಕಾ' ಎಂದು 
ಕರೆಯುವರು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಅತಿಸಾರವು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರಪ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣ 

ಮತ್ತು ಅಗ್ವಿಮಾಂದ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವುಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ, "ಹಿತಂ 
ಲಂಘನಮೇವಾದೌ? - ಎಂದರೆ ರೋಗಿಯ ಅವಸ್ಥೆ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನಮುಸರಿಸಿ 
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಲಂಘನ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಥಾತ್ ಅತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ 

ಮಲವಿಸರ್ಜನಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಚಿಷಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ, 

ಮುಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಂಬಂಧದ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ 

ವಾಗುವುದು. 

ದೀಪನ ಹಾಚನ: ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಉನವಾಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೀವನ 

ಪಾಚನ ಔಷಧಗಳಿಂದ ಅತಿಸಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಅದ 

ಕ್ಟಾಗಿ, “ಸಡಂಗೆಯೂಷ? ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು 

ನಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಸಿದ್ದ ಗೊಳಿಸು 

ವೆವು: ಹೆಸರುಬೇಳೆಯ ಕಟ್ಟು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ, 

ಸೈಂಧವ ಲವಣ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಈ ಆರನ್ನು ತಕ್ಕಷ್ಟು ವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ 

ದಿನಾಲು ನಾಲ್ಕೈದು ಸಲ ಅದನ್ನು ಆಹಾರ-ಪೇಯ-ಸಥ್ಯವೆಂದು ಕೊಡ 

ಬಳಕು. ಅದು ಅಗ್ರಿ ವರ್ಧಕ, ಶಕ್ತಿದಾಯಕ, ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರನಾಶಕವಾಗಿದೆ. 
ಅಧ 
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ಆ (2೬೬ 
೦ ಕ್ರಿ lL ತ್ರ 10 ₹1 ಕಃ ಷಡೆಂಗಯೂಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೆ 5 ಕೊಟ್ಟ 3 ಕ್ರ P| ಥೆ 

ಅತಿನಾರವು ಉಗ್ರ ಸ್ತ ೊಸವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಗುಣವಾಗುವುದ ನ ಅನಂತರವೂ 

ಅತಿಸಾರವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರೆ, ಸೃಂಭಕವೂ ದೀಪಕವೂ ಆಗಿರುವ ವ್ರಯೋಗ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹ ಅನುಭವದ ಎರಡು Wa €ಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ: [25 

ಕಣ ಕೂ ಹುರಿದು ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೆಂದಥೆಯ ಹಿಟ್ಟು ಆರ್ಧ 

[Nl 

4  ಥ 
೮) 

ಕಿ 
ಮಜ್ಜಿಗೆ ೮ ಚಮ್ ಜಾ, ನಾಲು ನಾಲು ಬೆಗೊಮ್ಮೆ ಮೂರು 

ನಲ ಕುಡಿಸಬೇಕು. [೨] ಬೀಜ ತೆಗೆಡೊಗೆದ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯ ವತ್ತ ಗಲಿತ 
ಪುಡಿ ೪ ಗುಂಜಿ ಸ್ಫಂಧವ ಅರ್ಧ ಗುಂಜಿ, ಬಿ 

ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. 

ಹೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತವು (ನುಲಿತ) ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಜಾ(ಜಿ)ಕಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೇಯ್ದು ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅಥವಾ ವೋನ್ನಕಾಯಿ 

(ಎಂದರೆ ಗಸಗನೆ ಈರ ಗ `ತೂಗಟ್ಟಿ್ ವಸ್ರ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ೨ ಗುಂಜಿ ಸೇರಿಸಿ 
ಕೊಡೆಬೇಕು. ಇವೆರಡೊ ವೇದನಾಶಾಮಕ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭಕಗಳಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ 

ಎಳೇ ಬಿಲ್ವದ ತಿರುಳಿನ ಕಷಾಯೆ, ಬೋರೇಹಂಣಿನ ಮರದ ಚಿಗುರಿನ ರಸ, 

ದಾಳಿಂಬೆಹೆಂಣಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ರಸ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾದುದೆನ್ನೂ ಕೊಡಬಹುದು. 

ಪಥ್ಯ: ಅತಿಸಾರವು ಪೂರ್ಣ ನಿಂತು ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಕುದುರುವವಕೆಗೆ 

ಹುರಿದ ಅಕ್ಕಿಯ ಅಥವಾ ಬತ್ತದ ಅರಳುಹಿಟ್ಟಿನ ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಜಿಗೆ, 

ಇವುಗಳ ಹೊರತು ಬೇಕೆ ಏನನ್ನೂ 1 ೫ ಆ ಗಂಜಿಗೆ ವಡಂಗ 

ಯೂಷವನ್ನು ಸಾರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟಿ ಯೆ ಕಟ್ಟು: ತಣ್ಣಿ ಶ್ಸೇರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟೆ ಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ 

೦ಡಿ ೪ ಚ ಮಾಡಿ ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ ಯೆ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಕ ಮೇಲೆ ೨೨೩ 

ತ್ತು ಒಣ ಬಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಬೇಕು. ಡಕ ಪಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಮಾಡಜೇಕು 

ದು ಹೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು. 

ವ್ಯಕ್ತಿ ಖೆ ಪ್ರಕ್ಕ ಕೈತಿಗುಣಕೃಮುಸರಿಸಿ ಸರ್ ನಿತ್ಯವೂ ಆಗುವ ಮಲ 

ನಿನರ್ಜನದೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅತಿಸಾರರೋಗವೆಂದು ಕರಿಯು 

ತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಭೇದಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸುವುದು, ಹೊರಕಡೆ, ಎಂತಲೂ ಕನ್ನಡ 

ದಲ್ಲಿ ಕರೆಯುತ್ತಾ, 6 

ರೋಗದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ಅತಿಸಾರವನ 
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ಸಾರ, ಆಮಾತಿಸಾರ, ಪೋಕಾತಿಸಾರ್ರ ರಕ್ತಾತಿಸಾರ್ಕ, ಕ್ರಮಿಜನ್ಯಾತಿಸಾಕ 
ಎಂದು ಕಲವು ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಕರೆದರೂ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ರ ವಾತಿಸಾರ ಮತ್ತು 
ಆಮಾತಿಸಾರ ಎಂದು, ವಿವೇಚನೆಯ « ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ರಜೇ ವರ್ಗಗಳೆನ 

ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ದ್ರವಾತಿಸಾರ (ಶಾ ಸ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರನಾಹೀ 
ಹಾ ನನ್ನ್ನ ಡಯ ಕ್ರಯ po ಬು "ಡಿಸೆಂ 

ನ್ನ 

ಲ 

ಆ ಎರಡು ಹೇಸ ಅತಿಸಾರ ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಾಣುಪ ಗುರುತೆಂದಕೆ ದ್ರವಾತಿ 

ಸಾರದಲ್ಲಿ ಭೇದಿಯು ತೆಲ್ಫಗೆ ನೀರಿನಂತೆಯೂ, ಆಮಾತಿನಾರದಲ್ಲಿ ಹಸುರು 

ಕಂದುಬಣ್ಣ ನ್ರಳ್ಳೆದ್ದಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೂ, ಕೊನೆಗೆ ಸಿಂಬಳದಂತೆ ಶ್ಲೇನ, 
(ಆಮೃಯುಕ್ತವಾಗಿಯೂ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ, ದ್ರವಾತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು 

ಇರುಪುದಿಲ್ಲ. ಅಮಾತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇರುವುದು, 

ದ್ರವಾತಿಸಾರದಲ್ಲಿ ಶರೀರಹೊಳಗಿನ ತ ನಿಗ ಮೂಲಕ ಹೊರಟ; 

ಹೋಗುವುದರಿಂದ ರೋಗಿಯು ಬಹುಬೇಗ ಫಿತ್ರಾಣನಾಗುವನು. ಆಮಾತಿ 
ಸಾರದಲ್ಲಿ ಅಸಹ್ಯವಾದ ಹೊಬ್ಬಿನೊ ನಿನಿಂದ ರೋಗಿಯು ಯಾತನೆಯನ್ನು 
ಅನುಭವಿಸುವನು. 

ಫಾರಣ:! ಆಯುರ್ವೇದವು, "ಗುರ್ಪತಿಸ್ಠಿಗ್ಗರೂಕ್ಷೋಷ್ಣ ದ್ರವಸ್ಥೂಲಾತಿ 

ಶೀತಲೈಃ' - ಎಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಜಡವಾದ, ಮಿತಿಮಾರಿದೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪ 

ಕೊಬ್ಬುಗಳಿರುನ, ಆಥವಾ ಎಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪಗಳೇ ಇಲ್ಲದ, ಉಗ್ರವಾದ ಕಾರ ಉಪ್ಪು 

ಮುಸಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಚನ್ರಾ ಗಿ ನುರಿಸದಿರುವ, ಆತಿಯಾಗಿ ದ್ರವರೂಪದ 

ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮದ್ಯಗಳುಳ್ಳೆ, ಆಥವಾ ಅತಿ ಶೀತಲವಾದ ಹಿಮ ಐಸ್ )ನಿತ್ರಿತ 
ವಾದ ಖಾದ್ಯ ಪೇಯಗಳ ತ ಆಹಾರನನ್ನೇ ಜು ತರುವುದು ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವಾಗುವುದೊದು ಹೆಡೆ. ಅಂತಹ ಖಾದ್ಯ `ಫೀಯಗಳಿಂದ, "ನಂತ 

ಮ್ಯಾಪಾಂಧಾತುರಗ್ರಿಂ ಪ್ರವೃದ್ಧಃ ಶಕೃಷ್ಮಿಕ್ರೋಪಾಯುನಾಧಃ ಪ್ರಣುನ್ನಃ'-. 
ಎಂದರೆ ಶರೀರದೊಳೆಗಿನ ಆಸ್-ಧಾಶುವು ಮಿತಿಮಾರಿ, ಪಾಚಕಾಗಿ ಯನ್ನು 

ಕೆಡಿಸುವುದು; ತಶ್ರ ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪಾಚಕಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಚಿತ 

ವಾಡ SEE ಆಹಾರರಸವು ಶ್ರ ಆಸಾನವಾಯುವನ್ನು (ಕರುಳಿನ ನರ 

ಕಂತುಗಳನ್ನು) ಕೆರಳಿಸಿ ಭೇದಿಗಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲೆ ನಿವರಿಸಿದ ಅತಿಸಾರದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 
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ದೆ5, ಪಾಚೆಕಾಂಗೆಗಳ ದುಷ್ಟಿಯೇ ರೋಗದ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವುದು. ಎಂದು 
ಜೌ ಜು ಜು ಬ 

ನಕ ವಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ಮ್ರುದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾ ಸವ, ಠಂ) ಲವು ಅಂತಿಯ ೨೯ ಗಳಿಂದ 

ಆರ 

ಅತಿಸಾರ, ಆಮಶೌಚಗಳಾಗುವುವೆಂದು ಹೇಳು ವುದು. ಆಯುರ್ವೇದವು ನಹ, 

೦ಬ ಸೂತ್ರದ ಮೊಲಕ, ಅತಿಸಾರಕೆ; 
ಜ್ ಟೆ ಸ್ರ ಈ ರಾ 

ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ರ ನಿದೋಸನವ್ರು ಕಾರಣವೆಂದು ಒಪ್ಪ ತ್ತದಿ. ಆದರೆ ಪಾಚಕಾಗ್ತ್ಮಿ 

ಧಾಶ್ಚಗ್ಧಿಗಳು ನ್ವನ್ನ ವಾಗಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ರೋಗಾಣುಗಳು ಉಪದ್ರವ 

ಪನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲಾರವೆಂದು ವಿಜ್ಞಾ ಗಳು, ರೋಗಾಣು-ಘಫಘೋಲ 

ಬ ಬೆ ಟು ಜೊಗಸೆಗಟ್ಲೆ ನುಂಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿ 

ಸಾರ ರೋಗವು ಬಾರದಂತೆ ನಿರೋಧಿಸಬೇಕಾದರೆ, “ಹಿತಬಭುಕ್, ಮಿತೆಭುಕ್, 

ತ ಭುಕ್", ಎಂದರೆ ಚನ್ನಾಗಿ ಹಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಿತವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿತ 

ಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿನಜೀಕು ಎ ೦ದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುವುದು. 
ech ರ್ಕಿ 

(ಲೂ 

ಸಾಚಕಾಂಗಗಳೆ ಹೋವ್ಕ ರೋಗಾಣುಗಳ ಆಕ್ರಮಣ, ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಿ 
ವ 

ಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಾಗುವುದರಿಂದಲೂ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲ್ಲು ಒಡೆಯುವ ಉಪ 

ದಿಂದಲೂ, ಚಿಂತೆ ಶೋಕ ಭಯಾಘಾತಗಳಿಂದಲೂ, ಅತಿಸಾರವು ಉಂಬಾಗ 

ಬಹುದೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತ Ko ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಮಾಡುವಾಗ, ಕೇವಲ ಭೇದಿಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿ ಸುವ ಚಿಕೆತೆಯು ಗುಣಕೊಡ 

(ಮ. 
98 

C 

ರ್ರ 

ಲಾರದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕ ನ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸ ಸುವುದರ ಮೂಲಕ 

ಜೇದಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ್ರದಕ್ಕೊ, ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸು ಹ 
ಪ್ರದಕ್ಟೂ ಲಕ್ಷ 5ಕೂಡೆಬೇಕು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಅತಿಸಾರನೆಂದರೆ ಭೇದಿಯಾಗುನಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸುವಿಕೆ ಎಂದು ಈ 

ನೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತು ಬಹುತರ ಅತಿಸಾರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಜೀರ್ಣವೇ 

ಕಾರಣವೆಂದೂ, ಕೆಲವು ಸಲ ಕ್ರಿಮಿದೋವದಿಂದಲೂ ಮಾನಸಿಕ ಆಫಾತ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಅತಿಸಾರವ ಮ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಅತಿ ಸಾರಕ್ತೆ ಸುಲಭ 

ನಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. 
ಅತಿಸಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ, “ನತು ಸಂಗ್ರಹಣಂ 



೧೬೬ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ದೇಯಂ ಪೂರ್ವ ಮಾವರತಾತಿಸಾರಣೇ' - ಎಂದರೆ, "ಆಜೀರ್ಣವಾದ ಆಹಾರವು 

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೀದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಔಷಧವನ್ನು ಕೊಡೆಬಾರದು' 

ಎಂದು ಚರಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಸಾರವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿದುವ 

ರಿಂದ ಕೈ ಕಾಲು ಮುಖಗಳು ಬಾತುಕೊಂಡ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ತುಂಬ ಇ 

"ದೋಷಾಃ ಸನ್ನಿಹಿತಾ ಯಸ್ಯ ಭೂಯಸ್ತಾನ" ಸಂಪ್ರವರ್ತೆಯೇತ್' - ಭೇದಿ 

ಯನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಭೇದಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ 

ಅಜೀರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಜೇಕು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅತಿಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನ 
ಬೇಕೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ: (೧) ಲಂಘನಂಚಾಲ್ಬ ದೋಷಾಣಾಂ 
ಪ್ರಶಸ್ತೆಮತಿ ಸಾರಿಣಾಂ, (೨)ದದ್ಯಾದಭಯಾಂ ಸಂಪ್ರವರ್ಶಿಥೀಂ, (೩)ದದ್ಯಾ- 

ದ್ದೀಪನ ಪಾಚಥೀಯಂ, (೪) ಭೇದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಮಶಃ ಒಂದೊಂದನ್ನೇ ಹೆಳುತ್ತೇನೆ. 

(೧) ಅತಿಸಾರವು ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ತಡೆಯುವಷ್ಟು 
ಸಮಯದವರೆಗೆ ಲಂಘನವನ್ನು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ವಾಚಕಾಂಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ 

ಮರಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಒಳಗಿರುವ ಅಜೀರ್ಣಾಹಾರಾಂಶಗಳನ್ನು 

ಭೇದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಹೊರನೂಕಲು ವಾಚಕಾಂಗಗಳ 

ಸಮರ್ಥವಾಗುವುವು. ಅದರಿಂದ ಅತಿಸಾರವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಗುಣವಾಗುವ 

ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 

ಇ ಸಂಚಿತವಾಗಿರುವ ಅಜೀರ್ಣದ್ರೆವ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ 

€ 

(೨) ತಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಹೊರನೂಕಲು ಪಾಚಕಾಂಗಗಳು ಅಸಮರ್ಥವಾದಾಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಮುರಿತವು 
(07 

(ನುಲಿತೆ)ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು. ಆಗ ಆ ಅಜೀರ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರನೂಕಲು 

ಸಹಾಯವಾಗುವಂತಹ ಅನವಾಯಕಾರಿಯಾದ ಸೌಮ್ಯ ಮಲವಿಸರ್ಜಕ 

ಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ "ಅಭಯಾ', ಎಂದರೆ ಅಳಲೇಕಾಯಿಯು ಸರ್ವ 

ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು. ಅಳಲೇಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಲಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಮಲ ವಿಸರ್ಜಿಸುವ, ಅಲ್ಪಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭೇದಿ ಕಟ್ಟುವ, ಈ ಮೂರು ಗುಣ 

ಗಳೂ ಇರುವುವು. ಅಳೆಲೇಕಾಯಿಯ ಸಿವ್ಚೈಯನ್ನು ಬಿಸಿರೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಹಿ 
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ಐದ್ದೆದು ಗುಂಜಿಯಷ್ಟು ಮೂರು ಗಂಬೆಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ 
ಮೂರು ನಾಲ್ಪು ಸಲ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆಲವರು, ಮೇಲಿನ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ 

PO Se yn 
ರಂ 14 ಸ 



ಅತಿಸಾರ ೧೬೭ 

ಒಂದೊಂದು ಚಮ್ಚಾ ಹರಳೆಣ್ಣೆ ಕೊಡುವರು. 

(೩) ಮೇಲಿನ ಉವಾಯುಗಳಿಂದ ಭೇದಿಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕೂಡಲೇ, 
ಒಮ್ಮೆಲೇ ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಾರಂಭಿಸಬಾರದು. ಮೊದಲು ದೀಪನ ವಾಚನ 

(ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ) ಬಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, 

ಅತಿಸಾರದಿಂದ ದುರ್ಬಲವಾದ ವಾಚಕಾಂಗಗಳು ಹೊಸ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿ 
ನಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಸನ ವಾಚನಕ್ಟಾಗಿ (ಆ) 

ಶುಂಠಿ, ಸೈಂಧವಲವಣ, (ಆ) ಮೆಂಥೈ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, (ಇ) ಜೀರಿಗೆ, 
ನೆ.ಂಧವ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯೋಗವನ್ನ್ವಾದರೂ, ಬಿಸಿನೀರು ಅಥವಾ ಮಜಿ ಗೆ 
ಲ ತ ಯ 
ಯೊಡನೆ ಎರಡು ಮೂರು ನಲ ಕೊಡಬೇಕು. 

(೪) ಮೇಲಿನ ಉಪಾಯಗಳಿಂದ ಭೇದಿಯು ನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ [ಅ] ಜಾಜಿ 

ಕಾಯಿ, ದಾಲ್ಫಿನ್ಸಿ ಕಾಚು, ಇವುಗಳ ನಮಭಾಗ ನೇರಿಸಿದ ನುಣ್ಣಗಿನ ಚೂರ 

ಐದು ಗುಂಜಿಯಷ್ಟನ್ನು ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು. [ಆ] ದಾಳಿಂಬದೆ ರಸ 
ಅರ್ಧ ಔನ್ಸ್ [ಇ] ಮೆಂಥೆಬೀಜದ ಚೂರ್ಣ ಐದು ಗುಂಜಿ, ಬಿಸಿನೀರಿಕೊಡನೆ 
ಕೊಡಬೇಕು. 

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ [ಅ] ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನ ಸೇಕವನ್ನು 

ಕೊಡಬೇಕು. [ಆ] ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ 
ನಾಲ್ವು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿ, ಮೇಲೆ ಒಂದ 
ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ ಬೇಕು. [ಇ] ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ, ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿದ ಕಪ್ಪು 
ಮಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಒಂದು ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಲೇಪಿಸಬೇಕು. 

ಮುದಗಾ 



ಈ ಹ ಷಾ ಎ ಖಿ ಎವೆ ಖೆ ಫೆ 

ಆಯುರ್ವೇದ ಗಂಭಗಳಲೇ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಈ ರೊಗೆಗೆಕ್ಸು ಸಂಗ್ಗೆಹೆಣೇ 
sf [| [eX ಇ ಇ 

ತ ನ A, ಮಜ PS, ನು ಜಿ ವಿ 
ಎಂದೂ ಶರೆಯಿಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಸಕ್ಷಿಯೂ 

ಹ ತ ಬ ಷ್ 5 ಕೆ. ಎಣ ಇಳಿ ಘಿ ಎತ ಓಂದು ಕೌಶಲಕ್ಕೆ ಸಂಗ ಕಣೇ ಎಂಬ ಶಬ್ದವೇ ಸಪ್ರಜಚಾರದಲ್ಲಿತುು; ಆದರ ಲಕಣ 
Ke: ಇ ರು ಖಿ ಸತ ಸಾ 5 

೨ ROP ಇ ಸ ಇರಿ ತಾಲಿ. ಡಿ ದೆ ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವರೂ ಆನೇಶರಿದ್ದೆರು. ಆವತ ಅಲಷೀವಧಿಯ ಆಕ್ರಮಣ 
© SLA ಮಿ ಲಿ ಖನಿ ಹ ಹ ಷ್ ನಳ pp SS ಸಿ 
ಉಳಮಯುುಶ್ತ ಕಟೂೋದಂತ ಜವಕಯತ ರೂಳೆಗೆಗ `ನ್ಶಡ ಹುಸರುಗಳನ್ನ್ನು 

ಎ ್ನ್ಮ ಯು ಹ ಉ- RE ~~ ಲಿ ಹ Pe} ಷಿ 

ಮಸಕ ಈಕಿ ಘಃ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಃ ಷ್ಟು ರೂಢಿಸಿಕೊ ್ಳ್ರುತ್ತಿದೆ. ಆದರಿಂದ 
ಮಾಳ [a 

ಎಮ್ಟ್ಯೋ ಸಲ ಕಾಯಿತಬೆಯ ಮುಲ ನ ಸ್ವರೂಪವೇ ಮರೆತುಹೋಗುತ್ತದೆ. ತತ್ಛರಿ 

ಣಾಮವಾಗಿ ಚಿಕಿಶ್ಸೈಯು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇಡಿಯುತ್ತ ಬೆ. ಆಹರಿಂರಿ 

ವಾಗದೆ ರೋಗಿಯು ತಿಂಗಳುಗಳ ತನಕ ವರ್ಷಗಳ ತನಕ ನರಳುತ 

ಉದಾಹೆರಣಾರ್ಥವಾಗಿ, "ಡಿಸೆಂಟೆರಿ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು; “*ಗ್ರಹಣೀ' 

ರೋಗಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಜನಸಾಮಾತ್ಯರಿಗೆ ಹೊಸ 

ಡಿನೆಂಟರಿ (ಎಕ್ಕೂಟ್), ಹಳೆಯ ಡಿಸೆಂಟರಿ (ಕ್ರಾ ನಿಕ್)ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು. 

ಆದರೆ ಒಳೆಗಿನ ರೀೇರಿಕ ಅವ್ಯವನ್ಥೆ ಯನ್ನು ಗಮೆನಿಸಿ ಡಿನಂಟರಿ (ಭೇದಿ) 

ಪ್ರಕಿರಗೆಳುಂ4ಟಿ. ಅವೆಕ್ಟೂ ಒಂದೆಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡು 

ಕ, ಆಮಯುಕ್ಕೆವಾದ ಭೇದಿ (ಡಿನೆಂಟರಿ) ರೋಗದಿಂದ 

ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ವರ್ಷಗೆಟ್ಟೆ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಕಾಯಿಲೆಯ ಹೆಸರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ೪ ಉದ್ದೆ 

ವಾಗಿ ಬರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. 

ಕೌ 

ಗ್ರಹಣಕೇೀರೋಗದ ಸೂಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗಳುಃ ಗ್ರಹಣೀರೋಗವನ್ನು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ರೋಗಿಗೆ ಮಲವ್ರ ತಾಗುವ 

ಕೆ ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಲವು ದಿನ ಮಲವಿಸೆರ್ಜನವು ಸಥ 

ತಣ ಅಗುತ್ತೆ ಜ್ಯ ಕಲವು ದಿನ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋನಿನಿಂದೊಡೆಗೊಡಿ ಆಮಯುಕ್ತ 

ಗಿ (ಸಿಂಬಳದಂತೆ) ಆಗುತ. ಹೆ, 

» 

th ¢ 

ರೋಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮೇಲಿನ ಸ್ಥೂಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಾಕಾದರೂ, 
ಗ್ರ ಹಣೀರೋಗವನ್ನು ಬೇರುಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳ ತಿಳೆ 

ಈ 
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ವಳಿಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಲದು. ಮಲನಿಸರ್ಜನದ ಆ ಅವಸ್ಥೆಯು ವರ್ಷಗಲ್ಲೆ 

ಮುಂದುವರಿಯಲು ಕಾರಣವೇನು? ಗ್ರಹಣೀರೋಗದಲ್ಲಿ ಮಲದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹಸಿವಿನ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ, ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುನಿಕೆಯ್ಯೂ, 
ಅತಕ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆಂಬುದನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಜೇರೆ ಲಕ್ಷಣ 

ಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಆಗ ರೋಗನಿರ್ಮೂಲನದ 
ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಯುವುದು. 

ಗ್ರೆಹಣೀರೋಗದ ಮೂಲ ಕಾರಣ: *ಅತಿಸಾರೇ ನಿವೃತ್ತೇ 
ಮಂದಾಗ್ನೇರಹಿತಾಶಿನಃ। ಭೂಯಃ ಸಂದೂಷಿತೋ ವಸ್ನಿೀ ಗ್ರಹ 
ಕೇಂ ಅಭಿದೂಸಯೇತ್। - ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಸುಹಿತಿಗಳು ಹೇಲಿ 

ತವೆ. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, ಮೊದಲು ಭೇದಿರೋಗವಾದಾಗ ಯಾವುದಾಡ 

ಕೊಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಅದು ಗುಣನಾದರೂ, ರೋಗಿಯ ಅಗ್ನಿ ಬಲವು(ಪಚಕ 
ಶಕ್ತಿ) ಕುಂದಿದ್ದು ಆಗ ದುರಾಹಾರ ದುರ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನ 

ಅಗ್ರಿಬಲವು ಇನ್ನೂ ಮಂದವಾಗಿ ಗ್ರ ಹಣೀಸ್ಟಾನವು (ಎಂದರೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಜಠರ] 

ಮತ್ತು ಸಂಣ ಕರುಳುಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರ ದೇಶವು) ಕೆಡುತ್ತದೆ. 

ಮೇಲಿನ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ: (೧) ಭೇದಿಯು ದಿನಾಲು ಬಹಳೆ ಸಲ ಆದರಾಗಲಿ), ಆಗ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಮುರಿತಗಳಿದ್ದರಾಗಲಿ, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂಬಲವು ರೋಗಿಗಳಿಗಿರುವುದು ಸಹಜವೇ ಸರಿ. ಆದರೆ 

ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಔಷಧಗಳಾಗಲಿ ಇಂಜೆಕನ್ಗಳಾಗಲಿ, 

ಜೇಡಿರೋಗದ ಮೂಲಕಾರಣವಾದ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯ (ಪಚನಶಕ್ತಿಯ 
ದೌರ್ಬಲ್ಯ)ವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಾರದು. ನಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೇ 

ಗುಣಕೊಡುವ ಔಷಧಗಳು, ಅಫೀಮು ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಮಾದಕ ಗುಣ 

ಉಳ್ಳಿ ವುಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಗ್ರಹಣೀರೋಗನ್ರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಗಿ 

ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಕರಳುವುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ (೨) ಭೇದಿರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಗ್ರಹಣೇ (ಹಳೆಯ 

ಭೇದಿ)ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಭೇದಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕಿಂತ, 

ನಚನಶಕ್ಷಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜಕೆ 

ಇರಬೇಕು. 



೧೭೦ ಬಡವರ ವ್ಯ ದ್ಯ 

(೩) ಭೇದಿಯು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಕೂಡೆ ಅಗ್ವಿಯೆು (ವಚನ ಶ ಶಕ್ತಿ) 
ಮಂದವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಆಗಲೂ ದುರಾಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿದು 

ಥ್ಯೃಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 2 

ಬ 

ಪ್ರಜ್ನಲಿಸುವುದೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯಾ ರಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದನ್ನೂ 

ಆದ ರಿಂದ ಗ್ರಹಣೀರೋಗದ ಬಿಕೆ ಕಿತ್ಸೈಯ © ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುರಿ 

ಪಾಚಕ ಶಕ್ತಿ(ಅಗ್ವಿ)ಯನ್ನು ಉದ್ದಿ ) "ಪಿಸುವುದು ಆಗಿರಜೇಕೇ' ಹೊರತು ದಿ 

ಯನ್ನು ಒವೆ ಕ ನಿಲ್ಲಿಸ ಸುವುದಾಗಿರಬಾರದು. ಈ ತತ್ತವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿರಿಸಿ 
ಗ್ರಹಣೀತೋ.ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು (೧)ಅಗ್ನಿದೀನನ, (೨) ಭೇದಿಸ್ತಂಭನ, (೩)ನಧ್ಯಾ 

ಹಾರ, ಎಂದು ಮೂರು ಮೆಟ್ಟಿಲಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

(೧) ಅಗ್ನಿದೀಷೆನ: ತ ಹಣೀರೋಗದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಗ್ನಿಯು ದುರ್ಬಲ 

ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದನ್ನು ಪಕ್ಕ ದಿಂದಲೂ ಟಔಷಧಗಳಿಂದಲೂ ಹ ಪ್ರಜ್ವ ಲಿಸುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

ಪಥ್ಯ: ಪಧ್ಯದ ಉದ್ರಿ (ಶು ಎರಡು: [೪ ಅಗ್ರಿಮಾಂದ್ಯದಿಂದ 

ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ಉಳಿದು ಅದು ಆಮ[ನಿಷ]ವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 
ಅದನ್ನು ಜೀರ್ಣಿನುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಹೊರದೂಡುವುದು. [ಆ] ಎರಡೆನೆಯ 

ದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಕಯವಾಗದಂತೆಯೂ ಅಗ್ತಿದೀಸನವಾಗುವಂತೆಯೊ ಆಹಾರದ 

ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಸಂತೆ, "ಗ್ರೆಹಣೀ ಮಿಶ್ರಿತಂ ದೋಷಮಜೀರ್ಣವದು 

ಪಾಚರೇತ್! ಅತಿಸಾರೋಕ್ತವಿಧಿನಾ ತಸ್ಯತ್ವಾಮಂ ವಿಷಾಚಯೇತ್!? - 

ಎಂದರೆ ಗ್ರಹಣೀಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನು ಅಜೀರ್ಣ ಬ ಅತಿಸಾರ [ಹೊಸ ಭೇದಿ] 

ರೋಗಗಳಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಮೊದಲು ಅಜೀರ್ಣಸ್ಲಿ ತಿಯೆಲ್ಲಿರುವ ಆಮವನ್ನು 

ಪಚನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದಶಾಸ್ತ್ರವ ದ್ರು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಜಬ. 



ಗ್ರಹಣೀರೋಗ ೧೭೧ 

ಆಮಹಾಚನಕ್ಕೆ: ರೋಗಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಕಿ Ku ಉಪವಾಸ 

ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನೂ 

ವರ್ಜಿಸಿ ಬರಿಯ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿನಬೇಕು.. ಪೂಣೊ ಳಾ ನಜ 

ನುವ ಶಕ್ಕಿ ರೋಗಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹುಳಿಯಾಗಿರದ ಹೊನ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಯನ್ನಷ್ಟೇ 

ನೇವಿನುತ್ನಿರಬೇಕು. ಮೇಲಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉನವಾನ id 

ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಒಂದು ನೆಲ ಬಸ್ತಿಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಮಲನಿಸರ್ಜಸ ಮಾಡಿಸು 

ಬಸಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನ ಸಿ 
ಘಾಸಿ 

ಎದು ಅವಶ ? 
ಆ ತ್ತಿ Ce ( 

ಟ್ರಾ 
4 ಹಾ ತ ವಾ್ ಲಿ ೯ 

ಮೊದಲ ದಿನ ನಿಂಬೇರನವನ್ನುು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆರೆನುಸ್ತದು. ಹಿತಕರ, ಜಂ 

ಆಮವು ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. A 

ಆಹಾರ: ಅನ್ನವು ಸಿದ್ದವಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ರೆ ಮರಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ನೀರನ್ನೂ ಶುಂಠಿ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತ ೦ಬರಿಬೀಜದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವುಡಿಯನ್ನೂ ಕಾಕಿ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಬೇಯಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಅದನ್ನು ಕೆವ್ರಚಿ ಮಜ್ಜಿಗೆ 

ಯೊಡನೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಬೇಳಯ ಕಟ್ಟು, ನಿಂಬೆರಸದ 

ಜೋಡಣೆಯನ್ನೂ ವಾಸ ಅದರಿಂದ ರೋಗಿಯ ಶಕ್ತಿರಕ್ಷಣೆಯು 

ಆಗುವುದಲ್ಲದೆ ಅಗ್ನಿಯೂ (ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ) ಬೆಳೆಯುವುದು. 

ಆ 

ಮೂಲಾರಿಷ್ಟೆ, ಮುಂತಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ನಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

(೨) ಭೇದಿಸ್ತ೦ಭನಃ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಅಗ್ತಿದೀಪನದ ಪಧ್ಯೋಪ 

ಚಾರಗಳಿಂದಲೇ ಗ್ರಹಣೀರೋಗವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕುಗ್ಗುವುದು. ಆದರೂ, 

ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೆರಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕರುಳುಗಳು ಇನ್ನೂ ಭೇದಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಚಟವು ಳ್ಳ ವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಗ ಭೇದಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಔಷಧ 

ಗಳನ್ನು, ಕೊಡಲೇ. ಬೇಕಾಗುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟಿದಾರಿಷ್ಟ, ಆನಂದ 

ರವ; ಪಂಚಾಮೃತ ವರ್ವಟಿ, ಮುಂತಾದ ಸಿದ್ದೌ ಸಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ 

ನಲಹೆಯಂಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. 

(೩) ಪಥ್ಯಾಹಾರ: ಹಳೆಯ ಗ್ರಹಣೀರೋಗವು ಸಹ ಅಗ್ನಿದೀವನ 

ಮತ್ತು ಭೇದಿನ್ನಂಭನದ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲೇ ಗುಣವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ 

ವಲ. ಆದರೂ ರೋಗವು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ದೀರ್ಧ ಸಮಯದವರೆಗೆ, 
೧೧ 

ಔಷಧ: ಅಗ್ನಿದೀಪನಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಗ್ರಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣ, ಅಗ್ವಿತುಂಡಿ, ದಶ 

. “ಶಿ 



6. ತ ಎವಿ ೧೭೨5 ಬಡೆವರೆ ವೈದ್ಯೆ 
ke] 

(೧) ನಿತ್ಯವೂ ತೆಕ್ಟಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡೆಚೇಕು. (೨) ಆಕಾರದ ಪ್ರತಿ ke] 

ಯೊಂದು ತುತ್ತಮ್ನೂ ೩೦ - ೪೦ ಸಲ ಮರಿಸಬೇಕು. (೩) ಎರಡು ಊಟಗಳ 
ಹೊರತು ನಡುವೆ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಬಾರದು. (೪) ಉಪ್ಪು) ಹುಳಿ ಕಾರ ಮನಾಲೆ 

ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಲ್ಪ ಸೇವಿಸಬೇಕು. (೫) ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ಜಡಾಹಾರ ಅತ್ಯಾಹಾರ 
ಅಕಾಲಾಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. (೬) ಒಂದು ವಾರ ಎರಡು ವಾರಗಳ 
ಗೊಂದು ದಿನ ಪೂರ್ಣೋಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೆ ಮೋಸುಂಚೆರಸ, ಇಲ್ತವೆ 
ಹುಳಿಯಾಗಿರದ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 



ಹೊಟ್ಟಿಹುಳುಗಳು 

ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಚಿಕ್ಕವರಿಗಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾಗಲಿ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಸುಳುಗಳಾಗಲು, ಸಕ್ಸರೆ ಬೆಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದೇ 

ಕಾರಣವೆಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ರ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮನು 

ಸ್ಯನ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ) ಇರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರದ ಚಕ ಹುಳು 

ಲ ಮೊಟ್ಟೆ ಯ ಅವಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲರುವಾ ಗ್ಕೆ ಕಾಗ ತಿ ನಿಂದಲೇ ಶ ಶರೀರವನ್ನು 

ವೇಶಿಸಿ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆದು ಜೆಳೆದ 

ಭತ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಸಂಯೋಗವಾಗಿ ಬಸಿರಾದ ತೆರುವಾಯ, ಮೊಟ್ಟೆ 

ಇಡಲು ಆ ಜಡ ಪುನಃ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತವೆ. 

ಹಗೊ ಹುಳುಗೆಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ: “ಆಜೀರ್ಣಭೋಜೀ 

ನುಧುರಾಮ್ಲಸೇವೀ ದ್ರ ವಪ್ರಿಯೆಃ? ಹಿಷ್ಟಗುಡೋಪಭೋಕ್ತಾ?3 - 

ಅಜೀರ್ಣವಾದಾಗ ಉಂಣುವುದು, ಸಿಹಿ ಹಳಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು 

ಅತಿಯಾದ ದ್ರವಗಳನ್ನೂ ಹಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನೂ ತಿನ್ನು 

ವದು, ಮುಂತಾದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಮಿಗಳಾಗುವುವೆಂದು ಆಯು 

ರ್ವೇದವು ನಹ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವು 

ಕೆಟ್ಟು, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಒಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಆಸ್ಪದೆ 

ಸಗುವುಜೆಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕಾರಣ: ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತಹ, ಕರುಳಿನ ಸತ್ತಗೆಡಿಸುವ ಆಹಾರಗಳೆ. 

ಸ್ನಲ್ಪದೆ ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳುಳ್ಳ. ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, 

ನಂದರೆ ಮಂಣು ಮತ್ತೆ. ಆಸು ಮೆತ್ತಿರುವ ಹಸಿಯ ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಹಂಣು 

ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು, ಮತ್ತು ಹುಳುವಿನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳುಳ್ಳ ಮಂಣು 'ಮುಂತಾ- 

ಮವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯದೆ PANE ಹುಳು 

ಗಳಾಗುವುವು. ಮಕ್ಕಳು ಮಂಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುವುವು; ಮಂಣು ಮೆತ್ತಿದ ಕೈಗಳನ್ನು 

ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಲಸು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುವು; ಅವು "ನ್ನುವ 

ಜಿಲ್ಲ ಮುಂತಾದ ಸಿಹಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಹುಳುಗಳ ಮೊಟ್ಟಿಗಳಿರಬಹುದು. 

ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಳುವಿನ ಬೀಡೆ ಹೆಚ್ಚು. 
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ನಿರೋಧಕ ಉಸಾಯೆ: ಹುಳುಗಳುಂಬಾಗಲು ಕಾರಣಗಳೇನೆಂಬು 

ದನ್ನು ಅರಿತ ಮೇಲೆ, ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ನಿಹಾರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಬುಗೊಡೆಬಾರದು. ಮಕ್ಟೆಳನ್ನೂ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೊರ ಇದ 

ಬೇಕು. ಹುಳುಗಳು 2೫ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅದೊಂದೇ ನರಿ 

ಯಾದ ಉಪಾಯ. ಯಾವುದೊಂದು ಔಷಧದಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ 

ಹುಳುಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಂಬುವುದು. ಒಂದು ಭ್ರವೆ ಮೆ. ಕ್ಸ ಳನ್ನು 

ನಿರ್ಮಲಗೊಳಿನಡೆ ಆಹಾರವಸ್ತು ಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಸಾಟಿ ಹಸಿ ಕಾಯಿಸಲ್ಲಿ 

ಹೆಂಜುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಜೊಕ್ಕಟನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಕುದಿಯುವ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಪೇಟೆಯಿಂದ ತೆರುವ 

ನೆ, ಖರ್ಜೂರ ಬೋಲ ಬಗೆಗೂ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಮಲೀ 

ಕರಣವಸ್ಪೆನುನರಿಸಬೇಕು. ಹುಳುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ 

ವನ್ನುಂಬುಮಾಡುವ ಧರ ವರ್ಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, "ವ್ಯಾ ಯಾನು 

ನವರೀೀ ಚ ದಿನಾಶಯೀ ಚ ತ ವಿರುದ್ಧ ಭೋಕ್ತಾ ಲಭತೇ ಪ್ರಾಂತ? 

ಎಂಬ ಸೂತ್ರವನ್ನರಿತು, ಚನ್ನಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿಟ್ಟು 

ಕೂಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಹಗಲು ಮಲಗಬಾರದು. ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣವುಳ್ಳ ಆಹಾರ 
ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. 

ಲಕ್ಷಣ: ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿ ಕ್ರಿದಂತಾಗುವುದು ಮಾತ್ರವೇ, 

ಹುಳು ks ನಾಗಿರುವ A Fa ೫ 1೫. ವೈದ್ಯ ರಲ್ಲದ, ಹಳ್ಳಿಯ 

ತ್ವ ನ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳ ಭಾಗಿರುವುದನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಅನುಭವದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಲ್ಲರು! "ಜ್ವರೋ ವಿವರ್ಟಿತಾ 

ಶೂಲಂ ಹೃದ್ರೋಗಶ್ಚರ್ವನಂಭ್ರಮಃ। ಭಕ್ತ ದ್ವೇಷೋ,ತಿಸಾರಶ್ಚ 

ಸಂಜಾತಕ್ರಿಮಿಲಕ್ಷ್ಮಣವತ್1 3. ಎಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜ್ವರವಿದ್ದಂತೆನಿಸು 

ವುದು, ಶರೀರದ ವರ್ಣವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಲ್ಲವೆ ಬಂಣಗೆಡುವುದು, 
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಎದ್ದೇಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹೆ)ನೋವು, ವಾಂತಿ [ಓಕರಿಕೆ], 

ತಲೆತಿರುಗು, ಊಟ ತಿನಿಸು ಬೇಡವೆಥಿಸುವುದ್ಕು, ಆಗಾಗ ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸು 

ವ್ರದು, ಮುಂತಾದ ಚಿಹ್ನೆ ಗಳಿದ್ದರೆ ಹುಳುಗಳಾಗಿವೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು. 

ಹುಳುಗಳ ಲಕ್ಷಣವೈ ಚಿತ್ರ್ಯ: ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರಾ 
ನಾಶ, ನಿದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚು ವುದು, ಮುಖ ಕೆವುಚುವ್ರದು, ಭಯಂಕರ 

(ನ ಬಸ dL (॥ ತೀ el Cs ಪಾ ಆ 

a: 



ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳು ಗ೭೫% 

ವಾದ ಹಸಿವು, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರುವುದು, ಪೊಟ್ಟಿ ದೊಡ ಸದಾಗುವುದು 

ಮುಂತಾದ ಚಿಹ್ಮೆಗಳ ೂ ಇರುವುದುಂಟು. ಅಲ ಐದೆ ಸನ್ನಿ ವಾತ [ನೈ ಸ್ಟ ಡ್]ಜ್ವರ 

ರಂತಿರುವ ಕೆಲವು ಜ್ವರಗಳಿಗೆ ಮೂಲವು ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳೇ. ಕೆಲವು ಚರ್ಮ 

ರೋಗಗಳೂ ಮೊತುಕ ಯೂ EE ಕೆಲವು ಕೆಮ್ಮುಗಳು 

ಕುಳುಗಳಿಂದ ಕೆರಳಿಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಆಯಾ ರೋಗವೆಂದು ಭ್ರಮಿಸಿ ಎ 

ಇ 

ಷ್ಟು 
ಕಾಡಿದರೂ ಗುಣವಾಗದೆ ಹುಳುಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ 

ಶೊಡೆಕೆ ಆ ರೋಗಗಳು ಚಮತ್ನಾರಿಕವಾಗಿ ಗುಣವಾದುದುಂಟು. 

₹1 

ದ್ರಿ ಲಿ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

"ರೋಗೆ ನಿವಾರಣಕ್ಕಿಂತ ರೋಗೆ ನಿರೋಧವು ಮೇಲು? - ಎಂಬ 

ಜಾಣನುಡಿಗನುಸರಿಸಿ, ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳೇ ಆಗದಂತೆ ಮಾಡುವ 

ನಿರೋಧಕ ಉವಾಯಗಳನ್ನು ಹ ಮೊದಲು ಬರೆದೆವು. ಈಗೆ, ಉಂಬಾಗಿರುವ 

ಹೊಟ್ಟಿ ಹ ಹುಳುಗಳ ನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿವಾರಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು 

೫%. 

ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಉನಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವ್ರಕಾರ 

[೧] ಕರುಳುಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ, ಹುಳುಗಳು ತಮ್ಮೆಷ್ಟಕ್ಸ್ 

ೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುವಂತೆ ಮ ಸಾಡುವುದು. [೨] ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿನ ಹುಳು 
ಸ ಕೊಲ್ಲುವುದು. ಅವು ಸತ್ತರೆ ಶರೀರವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊರನೂಕು 

೩] ಹುಳುಗಳನ್ನು ಹೊರನೂಕುವ 

(೧) ಕರುಳಿನ ಆರೆ ರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸ TL 

(ಅ) ತರುಳಿವ ಆರೋ (ಗ್ಯ ಬಲಗಳಿಗೆ ಮ ತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಶ "ರದ ಆರೋಗ್ಯ 

ಬಲಗಳಿಗೆ, ಅಜೀರ್ಣ ಮೆಲಬದ್ಧ ತೆ ಫಾಳ್ಯ ಗಳು ಕಥುವೈಲಿಗಳು ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳ ಸೀಡೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುವವರು ಆಜೀರ್ಣವಾಗದಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಲ್ಲ "ನೀರು. ದಿನಾಲು ಅನೇಕ ಸಲ ಆಹಾರ ಪೇಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸು 
ದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಬರೀ ಎರಡು ಊಟಿಗಳಿಂದಲೇ ತೃಪ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ 

ದ ವಾಚಕರಸಗಳ ಕಸುವು ಬೆಳೆದು, ಹುಳುಗಳು ತಣಿಸಿ ಹೊರಬೀಳು 
ವುವು. | ಆಹಾರವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಜು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಕ ಭ್ pa ಇ 

ಇವು 
ತಂಜ 

ಯಿ 
ಗಳ ಬ 

ಹ್ಮ 
WH. ೭೬ 

2 

ಡ್ನ 
ರಾ 

ಟೆ 

ಆಡ Ce 

೫ ೭] 

ಆ. 
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ಸ್ರವಿಸಿ, ಅದರ ಪ್ರಚೋದನೆಯಿಂದ ಬೇಕೆ ವಾಚಕರನಗಳೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸುಲಭ 

ಜತ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ನಹಾಯಕವಾಗುವುದು. ಮಲಬದ್ದತೆ ತ್ರೆ ಉಳ್ಳ ವರು 

ಆಗಾಗ ಜೇದಿಯ ಔಷಧಗೆಳೆ ಚಟವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ 'ಓಂದೆರಡೆ ನಲ 

ಬಸ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಸಚ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಒಳಿತು. 

[ಆ] ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಳುಗಳಿರುವವರು 0 ಊಟಗಳ ವೇಳೆಗಿಂತ ಒಂದು 

ಗಂಟೆ ಮುಂಜಿ ಈ ಲೋಟ ಸಿಹಿ ಮಜ್ಜಿ ಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಬೇವಿನ 

ಚಿಗುರನ್ನು ಅರೆದು ಗೆಜ್ಜು ಗದೆ ಪ್ರ ಮಾಣದ ಗುಳಿಗೆ ಮಾಡಿ ನುಂಗಿ ಬಿಸಿನೀರು 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವೇ ಸ ಸ್ಪಲ್ಪ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಂಣನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. 

(೨) ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಲುವುದು: ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 

"ಸ್ಯಾಂಟೊನೀ ನ್'ನಂತಹ Re ಔಷಧವು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣ, ಕಾಲ, ಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ರೋಗಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನನು 

ಸರಿಸಿ “ ಎದ್ದರಿಸಜೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸೂಚನೆ 

ಯಂತಿಯೇ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಸ್ಯಾಂಟೊನೀನು ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತದೆ, 

ಹೊರನೂಕುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮರುದಿನ ಭೇದಿಯ 

*ೌಸಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಲೇ ಬೀಕು. 

ಎಚ್ಚೆ ರಿಕೆ: ಸಾ ಂಬೊನೀನು ಕಲವರ ದೇಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಗ್ಗದೆ, ಕೆಲವು ನಿಕಾರ 

ಗಳನ್ನು 122 8 ದು. ಅಂತಹ ಪ್ರ ಕೃ ತಿಯನೆರು "ಅದನು ತೆಗೆದು 

ಕೊಳ್ಳೆ ಲೇಬಾರದಲ್ಲ ಲ್ಲದೆ, ಮಿಕ್ಶವರು ಸಹ ಜ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವ ಚಟವನ್ನು 

ಬೆಳೆಸುವುದೂ ಅಪಾಯಕರ. ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ಯಾಂ ೦ಟೊನೀನು ಕರುಳನ್ನೂ ವ ಕ್ಸು 

(ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗ)ಗಳನ್ನೂ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಅದು ಒನ್ನು 

ಹುಳುಗಳನ್ನು ಕೊಂದರೂ, ಹೊಸ ಹುಳುಗಳು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು 

ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದು. 

(೩) ಹುಳುಗೆಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹೊರದೂಡುವುದು: ಈ ಗುರಿ 
ಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ದ್ರವೌಷಧ ಮತ್ತು ಮಾತ್ರೆಗಳೂ ಕೆಲವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. 

ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬಹುದು. 

ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಗುಣಾವಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಟೊನೀನಿನ ನಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಅನ ೈಯಿಸಿಕೊಂಡು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 

ಅವುಗಳೆ ಬದಲಾಗಿ, ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಹುಳು 
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ಗಳನ್ನೂ ಕ್ರಮೇಣ ಕೊಂದು ಹೊರದೂಡುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಉಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡು ಹಿತಕರ: [೧] ಒಣಗಿಸಿದ 

ಪಪಾಯಿ ಬೀಜದ ನುಂಣಗಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ೧೦ ಗುಂ 

 ಜೇನಿನೊಡನೆ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ನೆಕ್ಕಿ, ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಹೆ 

; ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು. [೨] ಮುತ್ತಲಬೀಜ್ಕ ವಮಾಯೆುನವಿಡಂಗೆ, 

ಖುರಾನಾನಿ, ಓಮು ಈ "ನಾಲ್ಕರ ಸಮಭಾಗೆದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಜಃ ು ಬೀಜದ 

ಪ್ರಯೋಗದಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. [೩] ಕಲಾಯಿ ಮಾಡದಿರುವ ತಾಮ್ರದೆ 

ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಹಾಕಿಟ್ಟ ನೀರನ್ನು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿ 

ಒಂದು ಲೋಟ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹುಳುಗಳ ಉಪದ್ರವವು ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ 

ವಾಗುವುದು ಶಕ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ: ಜಂತುಗಳ ಆಗುವಿಕೆಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತೆ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯೆಗಳೆ ಮಲಿನತೆಯು ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜಂತುಹುಳುಗಳ ಪೀಡೆಯಿಂಬುದು ತೋರಿಕೆಗೆ ಕುಲಕ ರೋಗನವೆಸಿಸಿ 

ದರೂ, ಅವುಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯಾತನೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳು ವುದುಂಟುಿ. ಅದರಿಂದ ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ದೀರ್ಥಕ ನನ್ನು ಸಂಣ 
ತ 

ಜ್ವರಕ್ಕೆ, ಮೂರ್ಛೆಗೆ, ಕೊನೆಗೆ ಮರಣಕ್ಕೆ ಕೂಡೆ ತುತ್ತಾ 

ಆದ್ದ ನಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗವು ಸಮರ್ವಕವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಬೇಗೆ: 

ಮಣಿಯದಿದ್ದ ರೆ, ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜಂತುಗಳಿವೆಯೇ ಎಂಬು 

ದನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳುಗೆಳಾಗಿರುವುದಕ ಚಿಹೈೆಗಳುಃ 

"ಜ್ರ ರೋ ವಿವರ್ಣತಾ ಶೂಲಂ ಹೃದೊ ನೀಗನದನುಂ ಚ ಮು ಕ ದ್ವೇ- 

ಸೋತಿಸಾರಶ್ಚ ಸಂಜಾತ ಕ ಮಿಲಕ್ಷಣವ್' - ಎಂದೆ ರೆ ಜ್ವರ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ 

ರಕ್ತ ಸಿ ಇದಿರುವುದು, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು, ಎದೆಯಲ್ಲಿ (ಹೃ 'ದಯಸಾ ಎ ನದಲ್ಲಿ) 

ವೇದಕ್ಕೆ ಕೆ ಸ ಕಾಲು ಸೋಲ್ಕು ತಚಿತಿರು; ಗುವುದು (ಮನೋನಿಕಾರಗಳು ಸ ಸ 

ಆಹಾರ ಬೇಡನೆನಿಸುವುದಮು, ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸುವುದು, ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿ 

ದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳಾಗಿರುವುವೆಂದು ಊಹಿಸಬಹುದು. "ಅಲ್ಲದೆ 

ಮೆಕ್ಸಳಿಗೆ ನಿದ್ರಾ ನಾಶ, ಮುಖ ಕಿವುಚುವುದು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಲಗ್ರ ಹದಂತಹ ಸೆ ಸೆಳವಿನ ಪೀಡೆಗಳೂ ಆಗುವುವು. 

ಓಡ 
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ಇಂತುಗಳಾಗೆಲು ಕಾರೆಣ: "ಅಜೀರ್ಣ ಭೋಜೀಮದುರಾಮ 

ನಿಶ್ಕ್ಯೋದ್ರವಪ್ರಿ ಯಃ ಪಿವ್ಚಃ ಗುಡೋಸಭೋಕ್ತಾ ವ್ಯಾಯಾಮವರ್ಜೀಚ ದಿನಾ 

ಶಯಾನೋ ವಿರುದ್ದ ಭುಕ 5 ಸಂಲಭತೇ ಕ್ರಿಮಾಂಸ್ತು' - ಎಂದು ಮಾಧವಾ 

ಜಾರ್ಯ ರು ಹೇಳುತಾ, ಕೆ. ಅಜತ ಕಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು ಜೀರ್ಣವಾಗು ನವುದಶ್ಟಿಂ 

ಸಂಜೆಯೇ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಇರವನ್ನು ಮುಕ್ಕುತಿ, ರುವುದು, ಹುಳಿ ಸಿಹಿ 

ಗಳನ್ನು ದಿನಾಲು ಅತಿಯಾಗಿ PEs ಆಹಾರದ ಸಂಗಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ದ ಧ್ರವಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನುು ಸೇವಿಸುವುದು, ಹಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಲಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

PoE ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ವ್ಯಾಯ ಹ ಕೊಡದಿರುವುದು, 

ಹಗಲು ಹೊತ್ತು (ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಊಟವಾದ ತು ೪) ಮಖಗುವುದು, ನರ 

ಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ) ಆಹಾರವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧವಾ ಒಂದಾದ 

ಕೂಡಲೇ ಒಂದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಮೆಖಂತಾದ ಎ ಗಳಿಂದ ಹೊಲೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಗಳ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಸಿ pleco ದು. 

ಒಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ಸಿಹಿಯನ್ನು "ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುಸ್ರದರಿಂದ 

ಜಂತುಹುಳುಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವ ಬಿಂದು ಸನಾ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಆರ ದೆ ಇದು ತ ವ್ರ ಿ ಶಿಳಿವಳಿೆ. ವಸ್ತುಶಃ ಜಂತುಹುಳು 

ಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ, ಮಲಿನನಾದ ಆಹಾರ ವಾನೀಯಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರಿ; ಅನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಒಡೆದು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ 

ಜಂತುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆಹಾರ ವಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆ ಗಳರ 

ದಿದ್ದ ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಹಿ ತಿಂದರೂ ಜಂತುಗಳು ಹೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳ 10 

ಹ ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿದ ಭಿಘರೇನ ಸೂತ 23 ಅರ್ಥ 

ನೇನೆಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು 

ಸೇವಿಸುವವರಿಗೆ ವಾಚಕಾಂಗಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುವು; ತತ್ಸೆರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದ ಜಂತುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಹುಲು 

ಸಾದ ಭೂಮಿ ಸಿಗುವುದು ಎಂದು ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದ 

ಠಂದಲೇ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ, "ಸಂಲಭತೇ ಕ್ರಿಮಾ' - ಎಂದರೆ "ಜಂತುಗಳನ್ನು 

ಪಡಿಯುತ್ತಾನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ, "ಜಂತುಗಳು ಹುಟ್ಟು ತ್ತವೆ ಎಂದಲ್ಲ. 

ಮಲದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜಂತುಗಳ ಈ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು 

ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ: (೧) ನಿವು ಉದ್ದವಾದ ಹುಳುಗಳು. ಅವಕ್ಕೆ 

೧೬ 

ಗ್ 



ಕ ೨ ಎವಿ ಹೊಲ್ಬಹುಳುಗಳು ೧೭೯ 

ಇ ತ ವಾಡಿತೆಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳೆಗೆಳೆಂದು ಕತಶೆಯುವರು. (೨) ನೂಲುಹುಳಿ 
ಎ ಎ ಅಧವಾ ತಂತುಕ್ರಿಮಿಗಳು. ಅವನನ್ನು ಕಲಬಿಹುಳುಗಳೆಂದೂ ಕರಯುತಾಶೆ. 

ಕೂಭೆ ಲ ಎ ಶ್ರ ಸ” ಸ 

ಅವ್ರ ಸೆಂಣ ನೂಲಿನ ತುಂಡುಗಳಂತೆ ಅರ್ಧ ಅಂಗುಲದಿಂದ ಒಂದು ಆಂಗುಲಡೆ 
೬ ಖಿ ಗಿರುವ ಮೆಷ್ ರ ಲಲ್ $ 

ವರೆಗ ಉದ್ದಣಾ ಗಿ ನಿವುವು. (೩ ) ಚಸ್ಪಟಿಹುಳುಗಳು. ಲ ಬೇಪಿನಂತೆ 

ಅಗಲವಾಗಿದು. ಒಂದೊಂದು ಹುಳು ನಡುನಡುವೆ ಗಂಟುಗಳಿರ , ಹಲವು 

ತುವಾ 

ce 

ತ್ರ 

ಆಂಗುಲಗಳಷ್ಟು ೮ ಲ ದ್ದ ವಾಗಿರುವ ಜಂತ 

ನಲಿ ಟೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. 
ಛಿಗಿ 

ಹಾ 

ಮಳೆಹುಳುವಿನಂತಿರುವ ತ್್ ೨ 

ರ ವಂ 

ಸತ್ತ ಸ.ತ್ತಲೂ ತುರಿಕೆಯ ಸ ಭೂ ಚಸ್ಪಟಿ ಕ್ರಿಮಿ 

ಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟಿಯೊಳೆಗೆ ಜೇಶಾದವ್ನು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ 
ಎಂದಾದ`ೂಮ್ಮೆ ಒಂದೆರಡು ತುಂಡು ಹ ಮಲದೊಡರೆ ಹೊರಬೀಳು 

ವುದು ಗೋಚರವಾಗುವುದು. ಮಿಕ್ಸ್ ಎರಡು ಹುಳುಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಚನ,ಟಿಹುಳು 

೪ನತ್ಟಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಹ ರ್ರಯಾನೆ ಕರು 

ಜಂತುಕುಳುಗಳ ೭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಿನ್ನ್ನ ಅರಿತುಕೊಳ ತ್ಸ ವೆ. ಮೊದಲ್ಕು ಹೊ ಮೈ 

ಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಹುಳುಗಳು ಏಕೆ ಆಗುವುಜಿಂಬುದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳೆದುಕೊಳ್ಳೂ 

ವುದು ಒಳಿತು. ಸಾರಾಂಶರೂಪವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ - ಜಂತುಗಳು ಹೊಟ್ಟ 

ಯಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳದೆ. ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳ 

ಡನೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಯು ಕ ಆದ್ದ 

ರಿಂದ ಬ ಸ ನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ: (೧) ಸು. 

ದಂತೆ ನಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ೨) "ಆಗಿರುವ ಜಂತುಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹೊರ 

ತಳ್ಳು ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

(೧) ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಂತುಗಳಾಗಬಾರದಾದರೆ ಜಂತುಗಳ ಮೊಬ್ಟೆಗಳಿ 

ಅದ ಪ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಹಾರ ಪಾಥೀಯಗಳನ್ನೇ ಸೇವಿಸಬೇಕು. Mp 

ಬಹುಜಿಂದು ಸಂದೇಹವಿದ್ದ ಪಾಠೀಯೆಗಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಕುಡಿಯ 

ಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ೧೫ ದನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆಯಾದಗೂ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. 

[6೩ ೧, 2 



ಔ 
ಎತ 

೧೮೦ ಬಡೆವರ 5 ದ್ಯ 

ಆ ದಿನ, ಕ್ರಿಮಿಕ್ರವಾದ ಪಮಾಯಿಹೆಂ 

ಬೇಕು. ವಾಯುವಿಡಂಗದ ಬೀಜಗಳವಷ್ತು 

ಜೀಕು. ಇಡೀ ದಿನ್ನ ಆಗಾಗ ಆಹಾರ 

ಚಟವನ್ನು ವರ್ಜಿನಜೇಕು. ಈ ಉವಾಯ 

ಅರೆದು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಗಾತ್ರ , ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮುಂಗಿ ಬಿಸಿ 

ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. (ಆ) ಮುತ್ತಲುಬೀಜದ ಒಣಗಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು 

ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಐದೈದು 

ಗುಂಜಿಯಷ್ಟು, ಬಿಹಿಸೀರಿಕೊಡಕೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. (ಇ) ವಾಯುವಿಡೆಂಗದ 

ಬೀಜ ಮತ್ತು ಕಹಿಬೇವಿನ ಬೀಜಗಳ ಹೆತ್ತು ಗುಂಜಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ದಿನಾಲು 

೨ ಸಲ ಬಿಸಿನೀರಿನೊಡನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (ಈ) ದಿನಾಲು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಐದು 

ಹನಿ ಜೇವಿನೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಕ್ಳತೆಯೊಡನೆ ಮುಂಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ನೂಲುಹುಳುವಿಗೆ, ಬೇವನೆಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿದ ನೀರಿನಿಂದ. ಬಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 
ಮೆ 

ಬೇಕು.  ಗುದಪ್ವಾರಕ್ಟು ದಿನಾಲು ಎರಡು ಮೂರತಿ ಸಲ ಜೀವಿನೆಣ್ಣೆ ಲೇಹಿಸ 

ಬೀಕು. ಮೇಲೆ ಅ- ದಿಂದ ಈ - ವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು 

ತಿ.ರುವಾಗ, ೧೫ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹರಳೆಣ್ಣೆಯ ಭೇದಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ 

ಬೀಕು. ೩ ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 



ರಕ್ತಪಿತ್ತ 
ಶಕ್ತಪಿತ್ತನೆಂದರೇನು?: ಶರೀರದ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಿಂದ ಆಗಾಗೆ 

ಸಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ *ರಕ್ತಪಿತ್ತೆ* ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು 
ಕೊಡಲ್ಲ ಡುತ್ಕರೆ. ಆಗಾಗ ಬಾಯಿ ಮೂಗು ಗುದದ್ವಾ ಗಗ ರಕ್ತ, ಸ್ರಾವೆ 

ಗುತ ದೆಂದು ಹೇಳುವವರನ್ನು ವಾಚಕರು ಮ ಕೆವಿ, ಚರ್ಮ, 

ಮೂತ್ರ ಮಾರ್ಗ, SEN ರಕ್ತಸ್ಪಾವವಾಗುತ್ತಿರುವವರೂ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ "ರಕ್ಕವಿತ್ತ' ಎಂಬ ಪರಿಭಾನೆಯಿಂದಲೇ ಶಕೆಯ 
ಬಹುದು. ಆದರೆ ಚೆ ಮುಟ್ಟ ನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ, ಅಧವಾ ಶರೀರಕ್ರೆ 

ನೆಟ್ಟಿ ಕೊಯ್ದ ಚುಚ್ಚುಗಳಿಂದ ಬಸ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ರಕ್ತ 

ತ್ತವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಲ ಡು ಪುದಿಲ್ಲ. 

ನಿದಾನ (ಕಾರಣ): ಶರೀರದೊಳಗಿನ ರಕ್ತವು ಹೊರಬಿದು ಹೋಗೆ 

ರಂತೆ, ಅದನ್ನು ಸಿರಾಧಮನಿ ಮುಂತಾದ ಮುಚ್ಚಿದ ವಾತ್ರೆಗಳ ಯೇ ಹರಿ 

ಚಾರ; ಪ್ರಕೃತಿಮಾತೆಯು ಭದ್ರಪಡಿಸಿ ಸಿದ್ದಾಳೆ. ರೋಗಗಳಿಂದ ಆ ಪಾತ್ರ 

ಗಳು ಕನುವುನಟ್ಟಾಗ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಶರೀರದ ಅಂಗಾಂಗ 

Me ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಲೋಮನಾಳೆ pe ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ಕನಲಿಕೆ] 
ಗಳೆ ಕೊನೆಗಳು ತೆರೆದಿರದೆ, ಅವುಗಳ ಮೈಯಿಂದಲೇ ರಕ್ತಾಂಶವು ತೂರಿ 

ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದು. ಆದರೆ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತದ ಸಂಧಾನಗುಣವು 

ದುರ್ಬಲವಾದಾಗ ಲೋಮುನಾಳೆಗಳ ಮೈಯಿಂದ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತವು 
ಒನರಲಾರಂಭಿಸಿ ರಕ್ತಪಿತ್ತಕ್ಕೆ [ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ] ಕಾರಣವಾಗುವುದು. ರಕ್ತದ 
ಮತ್ತು, ರಕ್ತ ನಲಿಕೆಗಲ ಈ ದುರವಸ್ಥೆ ಗೆ ೬ಯುರ್ಮೇದನು ಕೌಳೆಗಿನಂತೆ ವಿವೇಚನೆ 
ಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತ ಥಃ 

"ಘುರ್ವ 'ವ್ಯಾಯಾಮಂ ಶೋಕಾದ್ವೆವೃವಾಯ್ತೊರತಿ ಸೇನಿತೈಃ। 

ತೀಫ್ಲೋಷ್ಟ ಕ್ಲಾರಲವನಣ್ಣೆ ರಷ್ಟೂ ಕಟುಭಿರೇವ ಚ! 
ಅ" ಲ ಇಲ 

ಏಿತ್ತಂ ವಿದಗ್ಗಂ ಸ್ವಗುಣೈರ್ನಿದಹತ್ಕಾಶು ಶೋಣಿತವ್! 

ತತಃ ಪ್ರವರ್ತತೇ ರಕ್ತಮೂರ್ಥ್ವಂ ಚಾಧೋ ಧದ್ವಿಧಾಪಿ ವಾ! 

- ಎಂದರೆ ಬಿಸಿಲು, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಶೋಕ, ಓಡಾಟ, ಮೈಥುನ, ಇವುಗಳ ಅತಿ 



ಯಾದೆ ಸೇವನದಿಂದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ಷ್ಣವಾದ ಕ್ಷಾರ, ಇಚ ಹುಳ್ಳಿ ಕಾರ 

ಗಳುಲ್ಪ ಆಹಾರ ವಾಸೀಂ ಮಿಗಳಿಂದ ಓಿತ್ತವು ವಿದಗ್ನ ವಾಗಿ (ಹೆಚ ನಿ ಉನ್ನ ವಾಗಿ 

ರಕ್ತವ ವನ್ನು ಕೆಡಿಸುತ್ತದೆ; ಎಂದರೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಏತ್ತದ ಜೀ! ಉಪ್ಪ, ವ 

ಸ್ತ ತಾತ; ದ್ರವಗುಣಗಳು ಹೆಚ್ಛಾ ಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ರಕ ದ ಸಂಧಾನ 

ಮತ್ತು ೦ದ್ರ [ಗಟ್ಟಿಯಾಗುವ] “ಗುಣಗಳು ತಗ್ಗಿ, ಶರೀರದ ಮೇಲಾ 
ಚ ಅವಯವಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಸ್ರಾ ತ] ಧ್ನ 

"ಊರ್ಥ್ವಂ ನಾಸಾಸ್ರಿ ಸರ್ಣಾಸ್ಯೃರ್ಮೇಷ್ರ ಯೋನಿ ಗುಜ್ಛಿ. 
ರೆಧೂ? - ಎಂದರೆ ಮೇಲ ಲ್ಭಾಗದ ರಕ್ಷವಿತ್ತ [ಊರ್ಧ್ವಗ ರಕ, ಪಿತ್ತ ದ 

ಮೂಗು ಕಂಣು ಬಾಯಿಗಳಿಂದಲೂ, ಅಥೋಗ [ಕೆಳಭಾಗ] ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ 
ಶಿಶ್ನ ಯೋನಿ ಗುದಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. 

"ಆಮಾಶಯಾರ್ ವ್ರಜೇದೂರ್ಥ್ಸಮಧಃ ಹಕ್ತಾಶಯಾದ್ 

ವ್ರಜೇತ"1? - ಊರ್ದ್ವಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬೀಳುವ ರಕ್ತವು ಆಮಾ- 

ಶಯ ಕೊಟ್ಟಿ ಪು ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ, ಅಥೋಗ ರಕ್ತಪಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಸ್ರವಿಸುವ ರಕ್ತ 

dl 

ನಿತ್ತವು ಪಕ್ತಾಶಯ [ಕರುಳುಗಳ] ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೂ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಎಂದಿ 

ಮೆಸ್ಚ್ವಾದ ರ ವ್ರ ಓತ್ತದ ತತ್ರ ಯಃ ನಿಂದ ಜಠರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, 
ಅಲ್ಲದ ನಾಸಾ ಕರ್ಣಾಕ್ಷಿ ಮುಖ ಮುಂ ದುವುಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಬಲವಾದ ಅಂಗ 

ಹ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಂ ದ ಸ ವಿಸುವುದಾ ॥ Mes ಮೊದಲು ಕರುಳುಗಳ ಕಡೆಗೆ 

ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಿಶ್ನ ಯೋನಿ ಗುದ eR ಂತಾದುವುಗಳೊಳಗಿನ ದುರ್ಬಲ 

ವಾದ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ರವಿಸುಪ್ರದು. 

ಹುಪಿರಂ ರೋಮಂೂಪೈಸ್ತು ಸಮಸ್ತೈಸ್ರತ್ ಪ್ರೆವರ್ತತೇ। 
ಕೇಜಿಚ ಯಂಕ. ಪೀಹ್ನೇ ಹೃವದಂತ್ನ ಸಜೋ ಗತಿಮ್! 

ಇತ ಚ್ಚ ಮು ಅಲಿ 

ಪಿತ್ತ ರಕ್ತಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕುಪಿತವಾಗಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಮಕೂನ 

[ಚರ್ಮರಂಧ್ರ]ಗಳಿಂದಲೂ ರಕ್ತ ಸ eres ಯಶ ತ್ ನಪೀಹ 
ಗ) ಜು... ಅ ಇ 

ಗಳಿಂದಲೂ ಸಗ ಬಹುದು. ಓತ್ತ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತು 

ರಕ್ತದುಷ್ಟಿ ಯೇ ಪ್ರಮುಖನಾಗಿದ್ದರ್ಕೂ ಹ ಕಫ ಅಥವಾ ವಾತದ 
ಸಂಸರ್ಗವಾಗಿಯೇ ತೀರುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ 
ಊರ್ಧ್ವ ಅಧವಾ ಅಧೆ ks ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 

ಊರ್ಬ್ಧ್ವಗೆಂ ಕ್ಸ್ ಫಸಂಸ್ಕಷ್ಠ ಪ್ತ ಸ ಮಘೋಗಂ ಮಾರುತಾನುಗೆನ್್! 



ರಕ್ತಪಿತ್ತ ೧೮೩ 

ಸವರ ಇ 

ಮುಖ ೧ 
“ತನಾ ವವಾಗುತ.ದೆ. ಈ ನಂಸರ್ಗದ ತಿಳಿ 2೫. pee pee ರಕ್ತಥಿತ್ತ 
ಆ ಸಿ ಬಸ ಪ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಧದೋಪನನ್ನು ಕೂಡ, ಅಥೋ ರಸ ತ ಪಿತ ಚಿಕಿ ತೆಯಲ್ಲಿ 
ವಾಕದೋಮವವನ್ನು ಕೂಡ ಲಕ್ಷ್ಯ ವ್ಲಡಖಬೇಕೆ:ದು ಗೊಶಾ ಗುವುದು. 

ದೆವು. ಈಗ ಮ ಗುಣಕಾರಿಯಾದ ಅನೇಕ 
ಸುಲಭ ಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ವ ಬೆನಧದಿಂದೆ 

ಒಂ 

ಅಶೋರ ಚಕ್ಕೆ: ಅಶೋಕಚಕ್ಟೆಯನ್ನು eg ಹೆಂಗನಕ 
Co ತ 

ಕೆಂಪ್ರ ಸ್ರಾವ ನಿಕ್ಲೆಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೆಂಗಸರ ಬಿಳಿ 
ಸಾವದಲ್ಲಿಯೂ ಉವಯುಕ್ತವಾಗಿದೆಯಲ್ಲದೆ, ಸ್ರೀ ಪುರುಷರಿಬ್ಬರ ಶರೀರಡ ರ್ಯ ಆ ವು ವಿ 

ಯಾನ ಭಾಗದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅದು ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಕಾರಿ 

ಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಡ 
ಅಂಗದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಬೇಕೆ 
ಜಂಗಗಳಿಂದಾಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವನನ್ನೂ ಶಮನಿನುವ ಗುಣ ವ್ರಳ್ಳೆವಾಗಿನೆ. 

ನೆಲನೆಲ್ಲಿ: ಇದು ನಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲದ ದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ನೀರಿನ ಆಸಕಿ 
ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೇರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ೪ ಚಮ್ಚ 

ರಸವನ್ನು ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಹಾಲಿನೊಡನೆ ಹೊ ದಶೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ರಕ್ಷ 

ಸ್ರಾವಗಳೂ ನಿಲ್ಲುವುದ್ದಾದೆ, ಅದನ್ನು ಕೆಲವು ವಾರ ಶೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆಗಾಗೆ 
ಸಂಭನಿಸುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವರೋಗವನ್ನೂ ನಿರೋಧಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅರಗು: ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅರಗು ತುಂಬ ಕಸಕಡ್ಡಿ ಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರು 

ತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ ಎಲ್ರ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಆದು 

ಕರಗಿ ನೀರಿನೊಡನೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಪ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಸಿದೆಕೆ ಕಸ 

ಕಡ್ಡಿಗಳು ಬೇರ್ಬ್ಸಡುವುವು. ಹಾಗೆ ಗಾಳಿಸಿದೆ ನೀರನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ನೀರು 

ಫೋ 



೧೮೪ ಬಡೆವರ ವೈದ್ಯ 

ಆರಿ ತಳೆದಲ್ಲಿ ಅರಗಿನ ಪ್ರಡಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಅದನ್ನು ಸೀಸೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗೆದಿಟ 

ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ೫ರಿಂದ ೧೦ ಗುಂಜಿಯವರೆಗೆ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿದ 

ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. 

ಆಷಾಢೀ ಬೇರು: ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "ಶತಾವರೀ' ಎನ್ನುತ್ತಾ 
ಇದು ರಕ್ತಪ್ರಕೋವವನ್ನು ಶಮನಿಸುವುಡೆಲದೆೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ರಕ್ಷನಲಿ 

ಸ್ವಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ರಕ ಸಾ ವಗಳೆನೂ ಿ್ಲಸುವು ದು. ಇದನ್ನು 

ಯಾಗಿ, ಅದರ ಬೇರಿನ ರಸದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ೨ - ೩ ಸಲ, ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸ 

ಲ ಡಮ್ ಚಾದಷ್ಟೆಮ್ನು, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ FR ಒಣಗಿದ ಜೇರು 

ಮುತ್ತು ಒಲ್ಲಿಚಟ್ಟು ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿ ೧೫ ಗುಂಜಿಯನ್ನು 

ದಿನಾಲು ೩ ನಲ್ಲ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಗರ್ಭಾಂಗಗಳಿಂದ 

ಆಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಆಷಾಢೀಬೇರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 
ಉಸಯೋಗಿನಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 

ಜೇಷ್ಮವಮಂಧು: ಇದಕ್ಕೆ ಹಳೇ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ಅತಿಮಧುರ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ನುಂಣಗಿನ ಪುಡಿ ೧೦ ಗುಂಜಿಯಷ್ಟನ್ನು ೨ - ೩ ಸಲ 
ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಅಥವಾ ೨ ಚಮ್ಚಾ ಪುಡಿಗೆ ೪ ಲೋಟ 

ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ೧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ೪ ಠ 

ಚಮ್ಚಾ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ತೀವ್ರವಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಸಹ ಮೊ 

ಮೆಲ್ಲಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತ ಬರುವುದು. 

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ: ನ ಹ ರದಿಂದ, ers ge ಪ್ರೈ 

ಸಲ್ 
೬ 

ತೆ C1 

ಲ 
[3 

ಇಲ್ಲೆ 
Uw 

ಬಾಲಿನೊಡಸೆ ಕುಡಿದರೆ ಹ (ರ a 

ಮಂಜ; ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಬಾಳದ ಬೇರು” 

ಎನ್ನುತ್ತಾ ಕೆ. ಇದು, ಊಃ ನ್ಜದಿಂದ ಚಿಗುರ ರಕ್ತಪಿತ್ತ ರೋ ಗಗಳಿಗ್ಗೆ ಬಹು 

ಬೇಗ ಗುಣಕೊಡುವುದು. "ಇದರ ಕಷಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ 

ಗುಣ ಕೊಡುವುದು. 

ಅಕ್ಕಚ್ಚು (ಅಕ್ಕೆ ತೊಳೆದ ನೀರು): ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಳಿಕಲ್ಲುಸಕ್ಟರೆ ಪುಡಿ 

ಯನ ಸಂಸ "ದಿನಾಲು ೩ ಸಲ್ಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ಕುಡಿದರೆ 



ಮ ಲಿ ಮಿ NAN ಲಾ ಎಮಿ ಲಿ NE 
ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಗ ನಿಲ್ಲುವುದು ಆದಿಕ್ತು ಲಾಮಂಚದೆ ಪ್ರಡಿ ಪಾಸ ದಿಶಿ 

ದರೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಗುಣ 
ಬಾ 

ಸಾವೆ mina ವಿ ಸ ಎಪಿ ಎರಿ ೦. ಪಥ್ಯ: ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಟು, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ ಉವಾಯವನ್ನು 

ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಬರೀ ಹಾಲು ಅನ್ನ ಮೋಸುಂಬೆರಸಗಳಿ ಮೇಲೆಯೇ ಇರು 

ರಕ್ತಪಿತ್ತವೆಂದೆತೆ, ಶರೀರದೆ ವಿವಿಧೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗು 
ನಿಶೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದತಶೆ ಹೊರಗಿನ ಸೆಟ್ಟಿ ನಿಂದ ಅಸಧಾತಗಳಿಂದ ಉಂಬಾಗುವ 

ಕ್ರ 

ಸ್ರಾವವೂ ರಕ,ಪಿತ್ತವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ತೋರಿಕೆಯ ಕಾರಣವಾವದೂ 

ಇ್ಲಾಡೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಮೂಗಿನಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಹೆಂಗಸರಿಗೆ 
ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಗರ್ಭಾಂಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸ್ರೀ ಪುರುಸರಿಗೆ ತೀರ ನ್ಲುಕನಾಪ ಕಾರಣ, ಆಫಾತಗ)ಗೆಳೆಂದ 

ರಕ್ತನ್ರಾವವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದು ಬೇಗನೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲು, ಒಸಡು, ಮೆಲ 

ಮೂತ್ರಾದಿಗಲಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಇಪೆಗಳೆಲ್ಲ 

ರಕ್ಕಪಿತ್ತ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆದೆರೆ ಮಲವು ಒಣಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ, ವಿಶೇಷ 
ವಾಗಿ ತಿಣುಕಿ ಮುಲವಿನೆರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಲದ್ವಾರದ 

ರಕ್ತವಾಹಿನಿಗಳು ಒಡೆದು ಉಂಟಾಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ರಕ್ತಪಿತ್ತವಲ್ಲ., 

ಮೇಲಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ, ಶೋರಿಕೆಯ ಕಾರಣಗಳೇನೂ ಇಲ್ಲಸೆ 

ಆಥವಾ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೆ ಶರೀರದ ವಿವಿದ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ರಕ 

ಸ್ರಾವವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ರಕ್ತಪಿತ್ತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿದಂತಾಯಿಂತು. ಕೆಬನೆಹಿಗ 

ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ರಕ್ತಪಿತ್ತದ ಪರಿಸ್ಪಿತಿಯಿರುತ್ತದೆ 

ಅಂತಹರಿಗೆ ಯಾವುದೊಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ರಕ್ಷಸ್ಪಾವವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ 

ಅದು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೂ ಬೇಗ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೋಗಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ 

ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ "ಹಿಮೊಫಿಲಿಯಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. sdk 

ಇದುವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ವಿನಿಧ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬರಿ! 
"ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಲೋಗ” ಎಂದು ಕರೆಯದೆ "ರಕ್ತೆಪಿತ್ತ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದೆ 



೧೮೬. ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಕರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದವು ತುಂಬ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ತೋರಿದೆ. ಏಕೆಂದಕ್ಕೆ 
*ತ್ರರ್ಹೇತಂಭು ಸಮಂತ್ಕ್ಲಿಷ್ಟಂ ಹಿತ್ತ೦, ರಕ್ತಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೇ? - ಎಂದಕೆ 

ರೆಕ್ಕಪಿತ್ತೆ ರೋಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಲ್ಕು, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ 

ಹಿತ್ನದೋಷವು ಪ್ರಕುಹಿತವಾಗಿರುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದು ಚರಕಾ 

ಕಕಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ರಕ್ತವು ಹಾಗೆ ಪಿತ್ತದಿಂದ ದೂಷಿತ 

ಹಾಗಲು, “ತಸ್ಕೋಷ್ಣಂ ತೀಶ್ಸಮನ್ಲುಂ ಚ ಕಟೂನಿ ಲನಣಾನಿ ಚ! 

ಘರ್ಮುಶ್ತಾನ್ನೆ ನಿದಾಹಶ್ಚ ಹೇತುಃ» - ಎಂದರೆ ಉಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಮ, ಹುಳಿ, 

ಕಾರೆ, ಮುತ್ತು ಉಪ್ಪಿನ ಅತಿ ಸೇವನವು ಕಾರಣವಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. 

ಲೆಕ ವತ್ತೆರೋಗದ ಈ ಆಯುರ್ವೇದೀಯ ಮಾಮಾಂಸೆಯಿಂದೆ, ವೈದ್ಯರಲ್ಲದವ 

€ಗೂ, ತಮಗೆ ಆ ರೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅದು ಆಗಬಾರದಾದರೆ, ಎಂತಹ 

ಆಹಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದು. 

ಆದ್ದೆರಿಂದ ವಿವಿಧೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಸ್ತಾವವಾಗುವ ಖೀಡೆಯಿಂದ 

ಕುಳೆಲುವವರು ತಾತ್ವಾಲಿಕವಾಗಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಔಷಧಗಳ 
ಫ್ರೈಷ್ಟೇ ನುಂಗುತ್ತ ಕೂಡದೆ, (೧) ಪಿತ್ನಪ್ರಕೋವವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವ, 

ಮೆತ್ತು (೨) ರೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಉಷ್ಣ, ತೀಕ್ಷ್ಣದಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ 

ಗೆಳೆನ್ನು ವರ್ಜಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದ, (೩) ರಕ್ತಸ್ರಾವ 
ಪನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸುವ, ಪಿತ್ತಪ್ರಕೋಪವನ್ನೂ ಶಮನಿಸುವ, ಮುಂದಿನ ಸುಲಭೋ 

ಪಾಯವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು: (ಅ) ಬರೀ ಹಾಲನ್ನೇ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ಹವನ್ಮೇ 
ಸೇವಿಸಜೀಕು. (ಆ) ಲಾಮಂಚ, ಚಂದನ, ಭದ್ರಮುಸ್ಟಿ, ಪರ್ಪಾಷ್ಟಕ, 

ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲು ಕಾಲು ತೊಲೆ ಹಾಕಿ, ೧೬ ಭಾಗ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾಯಿಸಿ 

ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕಿಳಿಸಿ ದಿನಾಲು ನಾಲ್ಕು ಸಲ ಕುಡಿಯುಬೇಕು. (ಇ) ಜೇಷ್ಠ 

ಪುಧುವನ್ನು ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ೧೦ ಗುಂಜಿಯಂತೆ ಬೆಂಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ 
ಕೆಕ್ಕಜೀಕು. (ಈ) ಅರಳು ಮಾಡಿದ ಪಟಕದ ಪುಡಿ ೪ ಗುಂಜಿ, ಸೊನ್ತಕಾವಿ 
೪ ಗುಂಜಿ ಸೇರಿಸಿ, ಅಶ್ವಿ ತೊಳೆದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯ 
ಬೇಕು. (ಉ) ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಕೇವಲ ಹಾಲು ಹಂಣುಗಳೆ ಹೊರತು ಬೇಕಿ 
ಓನನ್ನೊ ` ಸೇವಿಸಬಾರದು... (ಊ) ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಂಗದ 
ಸುತ್ತಲೂ ತೆಂಣೀರಿನ ಬಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮಂಣಿನ ಪಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. 



ಮಲಬದ್ದ ತೆ 

"ವಿಜ್ಞಾನವು. ಮಾನವನಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ ವರವನ್ನು ಕೊಹ್ಲಿ ತೆಜ್ಬು 
ನಾಗರಿಕತೆಯು ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಅಭಿಶಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು” - ಎಂದು ದಿವಂ- 

ಗತ ಪಂಡಿತ ತಾರಾನಾಥರು ಚನ ಸ್ತ ಇಂದು ನರಬಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದಾ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್, ಶ್ಯಾನ್ಸರ್ ಾರ್ಬ್ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಮತ್ತೊ 

ನಾಡೀದಾರ್ಯ 5 ಲ್ಯುಗಳು ಆ 'ಮಲಬದ್ದೆ ತಿಯ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಳುಳೆಂದು ಸುಪ ಸ್ರಸಿಥ್ಞೆ 

ಪ್ರ ಕೃ ತಿಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಬರ್ನರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಫೆ ನಡನ" ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಷ್ 

ಗ್ಗ ಸರ್ಜನ್ತ ರ ಶಸ ಸ್ರ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೂಲ 

ವ್ಯಾಧಿಯ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಪರಿಣಾಮವೇ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಹವಷ್ಟೆ ಕ್ಕ, 
ಮಲಬದ್ಧಶತೆಯು ಸರ್ವರೋಗಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿದೆಯೆಂದು ನಿಸ್ಸಂ- 

ಕೋಚವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಕೋಗಾ ಸರ್ವೇಃ;ಹಿ ಜಾಯಂತೇ ವೇಗೊಫ 
ಧೀರಣ ಧಾರಣೆ? - ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಎಂದರೆ. ಎಲ್ರ 

ಕೋಗಗಳಿಗೂ *ವೇಗ'ಗಳೆ ಧಾರಣ ಮತ್ತು ಉದೀರಣ (ಒತ್ತಾಯದಿಂದ 
ವಿಸರ್ಜನೆ) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ Urge 
ಅಥವಾ Call of Nature ಎಂಬ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ವೇಗ, 

೭ರೀರ ಚಿಂತಾ” ಎಂದು ಸಂಜ್ಞೆಗಳಿವೆ. ಮಲ, ಮೂತ್ರ, ಬೆವರುಗಳು ವೇಗ 

ಗಳು. ಆ ವೇಗವಾಹನದ ಮೂಲಕ ಶರೀರದ ವಿಷಗಳು ಹೊರನೂಕಲ್ಬಹೆ 

ವುವು. ಆ ವೇಗಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಿಸದಿರುವುದೆರಿಂದಲೂ, ಅಥಫೌ 
ಔಷಧಾದಿಗಳಿಂದ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸುವುದರಿಂಹಲೂ 

ರೋಗಗಳು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳು ವುವು. ಆ ಎರಡೂ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳು ನಾಗರಿಕತೆಯ 

ಕೃತಿ ೨ ಮಜೀವನದಲ್ಲ ಅಂಟಕೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯ ವಿಷರ 

ನನ್ನಷ್ಟೇ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಐದು ಕಾರಣಗಳಿವೆ: (೧) ಹೂಡ್ವ್ಯ 
ಪಾಡಿನ ವೃತ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಜೆ ಸಂಮೇಲನಾದಿಗಳ 

ನಿರತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮಲದ ವೇಗವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡೆರೂ, ಅದನ್ನು ವಿಸೆಂ 



ಜಿಸಲು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ. ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಡುವು ಸಿಕ್ಕಾಗ 

*ವೇಗಪ್ರವೃತ್ತಿ' (Urge) ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿನೆಲೆತ್ತಿನ್ನು 

ವರು. (೨) ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಭಾವವು ಈಗ ತುಂಬ ವ್ರಚುರವಾಗಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರಪಾಚನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಾಚಕ ರನಗಳು ಸವ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ಸ,ವಿಸುವ್ರದಿಲ್ಲ. ಸಾಚಕರಸಗಳು, "ವ ತ್ಯನ್ಮಂ ವಿಭಜತೇ ಸಾರಕಿಟ್ಟಾ 

ಪ್ರಥಕ್' - ಎಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಲಿಸ್ಕೂ ಮಲನಿಷ್ಠಾಸಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ತ 

ಜೊಗಿವೆಯೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದವು ಹೇಳುವುದು. ವ್ಯಾಯಾಮಾಭಾವದಿಂದ 

'ಈ ಎರಡೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಮ್ಮ ತವಾಗಿ ನ ಚ 

ದ್ರವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಲ ವಿನರ್ಜಕ ಅಂಶಗಳಾದ ರುಪ್ರದೂ ಮಲಬ 

ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಲವಿನರ್ಜಕ CPR ಯುಗಳಿಗೆ ಮತ 

ಕೊಡುವ ಅಂಶಗಳು ಅ-ವರಿಷ್ಪತ (unpolished) ly ಯೊ, 

ಹಸಿರುಕಾಯಿಸಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಸಲುಗಳ ಕ್ಲಯೂ ಧಾರಾ 

(೪) ಚಹಾ:ಕಾಫಿ, ಬೀಡಿ ಸಗರೀಟ್, ಮ ದ್ಯ ಮನಾಲಿ, pi ತಿಂಡಿಗಳು 

ಮುಂತಾದ, ಕಸುವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿ ಸುವ ಆಹಾರ ವೇಯಗಳನ್ನು ದಿನಾಲು ಅನೀಕ 

ಸೆಲ ಸೇವಿಸಿ ಸಾಚಕಾಂಗಗಳನ್ನೂ ಮಲವಿಸರ್ಜಕಾಂಗಗಳನ್ನೂ ದಣಿಸುನುದ 

ರಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧೆ ತೆಯುಂಬಾಗುವುಡು. (೫) ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯ 

ದಿರುವುದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ. 

ಲ್ಲಿ 4 ಆ 9) CL ಲ A 
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ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಇರಣಗಳೆನ್ನು ತಿಳಿದಮೇಲೆ ಅದಕ್ಟೈ ಉವಾಯ 

ವೇನೆಂಬುಧನ್ನ್ನಿ "ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಹೇಳೆಬೇಕೇ? ಆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೋಗ 

ಲಾಡಿಸಬ ಭೇಕ್ಸು ಎಂಧರೆ, (೧) ಮಲವೇಗದ ಅನುಭವವಾದೊಡನೆ ಅದನ್ನು 

ವಿಸರ್ಜಿಸಜೀಕ ಘು: (೨) ಮಲಾಶಯ ಮತ್ತು ಕರುಳುಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು 

ಹುಸಿ ಸುವಂತೆಹ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಸನ, ಚಂಕ್ರ ಮಣಗಳೆನ್ನು (Walking) 

ರೂಢಿಸಿ ಬೇಕು. ಸೂರ್ಯ. ನಮಸ್ಕಾರದ, ಅಭ್ಯಾಸನ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಾಯಾಮ. 

(೨) ಅಹಾರವನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸುವ ಅ ಶಭ್ಯಾಸವನ್ನ್ವಿ ಟ್ಟುಕೊಲ್ಫೆ ಬೇಕಲ್ಲದೆ, 

ನಿತ್ಯವೂ , ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು] ಕಾಯಿಸಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ 

ಬೇಕು... (೪). ಉತ್ತೀಜಕ ವೇಯ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು 'ವರ್ಜಸಜೇಕು. (೫) 

'ಜಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು -ರೂಢಿಸುವವರಿಗೆ 

ಹಲಬದ್ದ ತಿಯಾಗಲಾರದು. ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ರೋಗಿಗಳು ಈ ಕ್ರ ಮಗಳಿಂದ 



ಮಲಬದ್ಧ 3 ೧೮೯ 

ಗನಧೆ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ರೋಗಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು. 

ಒಂದು ಎಚರಿಕೆ ಕೆಲವರು ನಿತ್ಯವೂ ತಮುಸೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ ಮಲ 

ನಿನರ್ಜನೆ ಆಗದಿರುವ ದುಸ್ಪರಿಣಾಮವನತ್ನಿ ಕಳೆದುಕೊಳೆ ಅದು, ಒಂದೆರಡ 

ತಳ್ಳ ede ತಪ್ಪದೆ ಭೇದಿಯ ಚಿಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

೬ದು ಭಯಂಕರವಾದ ದುರಭ್ಯಾಸ. ಅದರಿಂದ ಕರುಳುಗಳು ದುರ್ಬಲ 

ವಾಗುವುವು. ಅವು ತಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಲವಿಸರ್ಜಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದು 
ಕೊಳ್ಳುವುವು. ಔಷಧಗಳಿಂದ ಕರುಳಿನ ಒಳಮೈ ಕೆರಳಿಕೊಂಡು ಆಮಾಂಶ, 

ಶೂಲೆ, ವ್ರಣಗಳಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆ. ಆವರಿಗೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಮೊಳ 
ವ್ಯಾಧಿಯು ಖಂಡಿತ. ಒಂದು ಪೇಳೆ ಮುಲವಿನರ್ಜನಕ್ಕಾಗಿ ನಾಲ್ದಾರತಿ 

ತೆ 

gy 

ಇ 
ಹಚಿ 

ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಕ್ಗ ತ್ರಿ ಮವಾದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇ ಬೇಕೆನಿಸಿದಾಗೆ 

ಕೆಳಗಿನ ನಿರವಾಯಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು: 

(ಆ) ಸೋನಾಮುಖಿ, ಬಿಡಲವಣ, ಬಡೇಸೋಪು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮ 

ತೂಕ ಸೇರಿಸಿ ಚೂರ್ಣಿಸಿ, ಅರ್ಥ ಚಾಸ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಬಿಸಿ 

ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವರ ಪ್ರಮಾಣ. (ಆ) ಒಂದು 

ದಿನ ಜೇರೆ ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನೂ ಸೇವಿಸ ಚು ಹಂಣುಗಳೆ ರಸಷನ್ನೇ 

ಸ್ರಹರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಯಂತೆ ನಾಲ್ಕಾರು ನಲ ಕುಡಿದರೆ ಮರುದಿನ ತೃಪ್ತಿ ುಕರವಾಗಿ 

ಸಿ ಆಗುವುದು. (ಇ) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಲೋಟ ತಂಣೀರು ಅಧವಾ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿದು, ಒಂದೆರಡು ಮೈಲು 

ಭರದಿಂದ ತಿರುಗಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬೇರಸ ಮತ್ತು 

ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕರನೆನಿಸುವುದು. _ (ಈ) 

ಉಗುರುಬೆಚ್ಛ ಗಿಕ ನೀರಿನಿಂದ ಬಸ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದು: ನಿರ್ಬಾಧಕತಾದೆ 

ಮಲವಿ ಸರ್ಜಕ. (ಉ) ಎರಡೂ ಸಲ ಊಟದ್ವಿಂ iE ಗಂಟಿ ಮೊದಲು, 

ಅರ್ಧ ಲೋಟ ತಂಣೀರನ್ನು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದಂತೆ "ಬೇಹ ಚೀಪಿ. ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ನಾವು ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯನ್ನು ವರಿಹರಿಸಿಕೂಳ್ಳಿರಿ 

ಎಂದು ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಸೂಚಿ ಚಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕ 

ಕೊಳ್ಳ ಸ ಬೇಕೆಂಬುದೇ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 

ಆಗಾಗ _ಮಲವಿಸರ್ಜಕ ಔಷಧಗಳ ನ್ನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶರೀರವನ್ನು, ಹಾಳು 

ಮಾಡಬೇಡಿರಿ ಎಂದು ಮೊದಲು ಎಚ್ಚುರಕೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸ ಸಹಜವಾದ ಮಲವಿಸ 



4ರ ಬಡೆವರೆ ವೈದ್ಯ 

ರ್ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯುಕವೆಂದು ಅನುಭವಸಿದ್ದ ವಾಡೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭೋಪಾಯ 
4ನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆ ಕವ: ಅವುಗಳನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ 
ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತ ಫಲದಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲುವು. 

(೧) ಆಹಾರ ಚರ್ವಣಃ ಆಹಾರವಸ್ತುವನ್ನು, ಮೃದುವಾಗಿರಲಿ 
ಬಿರುಸಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುತ್ತನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಟ ೩೦ - ೪೦ ಸಲವಾದರೂ 
ಆಅಗಿಯದೆ ಮಂಗಬಾರದು. ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ - ಆಹಾರದೊಡನೆ ಸಾಕಷ್ಟು 

ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಮಿಶ್ರ ಮಾಡುವುದು, ಆಹಾ ರವನ್ನು ಬರೀ ಮೃದುಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ 

ಎಂಬ ತೆತ್ತವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೆ ಜೀಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು, ತಾವು ಅನ್ನದ 

ಜಿ ಅಥವಾ ಮೆತ್ತಗಿನ ಆಹಾರವನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಗಿಯುವ 

ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆಯುಳ್ಳೆ ವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ಯನ್ನು 

ಅಗಿಯುವುದು ಅನಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದು ಕೆಂದಿರುವ “ಮೂರ್ಬರೂ ಲಕ್ಷ್ಯಾವಧಿ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದಲೇ, ಜೊಲ್ಲನ್ನು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ 

ದಲ್ಲಿ ಬೆರಸುವುಡೀ ಅಗಿಯುವುದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು "ಇಸ್ನೊನ್ನಿ 

ಏತಿ ಹೇಳುತ್ತೀವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಯಾನ 

ಉಪಾಯ, ಯಾನ ಔಷಧೆಗಳಿಂದಲೂ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣ 

ವಾಗಲಾರದೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೊಲ್ಲು ಉತ್ತಮವಾದ ಮಲವಿಸರ್ಜಕ, 
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಔಷಧ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ ಲಿ. 

(೨) ಕಾಯಿಪಲ್ಲೆ ಗಳು: ದಿನಾಲೂ ಊಟದಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ಪಲ್ಲೆಗಳು, 

ಹೀರೆ, ಪಡವಲ್ಕು ಬೆಂಡೆ ಸೌತೆ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಗಜ್ಜರಿ, ಕ್ಯಾಬೆಜ್, ಮೂಲಂಗಿ, 

ಹಾಗಲು' ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಪಲ್ಲೆ ಇರಬೇಕಲ್ಲದೆ, ಅವನ್ನು 

ವಿಪುಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಚನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿನ್ನ ಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, 

ಅಥವಾ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, ಮಿಕ್ಕು ಆಹಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿಸಿ ಬರೀ ಕಾಯಿಸಲ್ವೆ 

ಗಳನ್ನೇ ತಿಂದು ಮಜ್ಜ ಸ ಕುಡಿಯುವುದು ಮಲಬದ್ಧ ತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯ, 

ಕೊಪ್ಪಲುಸಲ್ಲೆಗಳು ಮಲಸಾರಕ ಗುಣವುಳ್ಳ ಘಂ ಜಗತ ತ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 
(೩) ಹಣ್ಣು ಗಳು: SN SE ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಊಟ 

ಕ್ರಿಂತ ೧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಮೋಸುಂಬೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ (ಚಪ್ಪರ 

ವ್ರಾಕ್ಲೆ), ಚನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಪಕ್ವವಾದ ಸೇಬು, ಚನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತು ಮಧುರವಾದ 

ಬಾಳೆಯಹಣ್ಣು, ಮುಂತಾದ pO ಹಣ್ಣನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು 
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ತಂದು, ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಜೆ`ಕು, ಮಲಬದ ಶೆಯುಳ್ಳೆ 
ಕೂಸುಗಳಿಗೆ, ಹಣ್ಣಿನ ರಸಕ್ಕೆ ಬಿಸಿನೀರು ಬೆರಸಿ ದಿನಾಲು ಸಂಜೆ ಕುಡಿಸುವುಡೆ 

ರಂದ ಪೂರ್ಣ ಗುಣವಾದ ಸಾವಿರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. 

(೪) ತೌಡು: ಅನ್ಸ ಕ್ವಿಂತೆ, ತೌಡು ತೆಗೆಯದ ರಾಗಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ, 

ಕೋಳದ ಅರಳು, ಗೋಧಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಲಸಾರಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ರೊಟ್ಟಿ, 
ರೋಸ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು, ಬೇಯಿಸದ ಹೆಸಿ ಸೌತೆ, ಗಜ್ಜರಿ, ಈರುಳ್ಳಿ 

ಮೂಲಂಗಿ, ಮೆಂತೆಸೊಪ್ಪುಗಳೊಡನೆ ದಿನಾಲು ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 
ದಿನವಾದರೂ, ಚನ್ನಾಗಿ ಅಗಿದು ತಿಮ್ಮವುದರಿಂದ ಮಲವಿಸರ್ವನೆ ಸುಖವಾಗಿ 

ಅಗುನ್ರದು. 

(೫) ಉಪಃಸಾನೆ: ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದನರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸಲ ಎಚ್ಚರವಾದೆ 

ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ಒಂದು ಲೋಟ ತಣ್ಣೀರನ್ನು ಕುಡಿದು ಮರಳಿ ಮಲಗು 

ವುದರಿಂದ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ ಮಲವಿಸರ್ಜನವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎನಿಸು 

ವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಾಡಿ ಗುಣ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

(೬) ವ್ಯಾಯಾಮ: ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ 

ಇಲ್ಲದಿರುವುದೇ ಮಲಬದ್ಧತೆಯೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯೂ ಅಜೀರ್ಣ ವಾಂತಿಗಳೂ 

ಸ್ರಚುರವಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ಪಾಡಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದಿನೆ 

ದುಡಿದು ದಣಿಯುವವರಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯನಿಲ್ಲವೆಂಬ ತಿಳಿವಳಿಕೆ 

ಸ್ರಚುರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗೆಡಿ 

ಆಯಾನವಾಗುವುದು. ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗದೆ ಉಲ್ಲಾಸವಾಗು 

ವುದು. ಸ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಅಂಗಚಲನೆಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಟಿ, 

ಓಟ್ಕ ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ, ಚಂಕ್ರಮಣ (ವಾಕಿಂಗ್), ಅಂಗಸಾಧನೆ, 

ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲಬದ್ಧತೆಯುಳ್ಳವರು ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆಯ 

ಸ್ಕಾಯುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಚಲನೆಕೊಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ದಿನಾಲು 

ಮಾಡಬೇಕು. ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರದ ಕ್ರಮ ಬೇಕಾದವರು, ತಾರಾನಾಥೆ 

ಆಯುರ್ವೇದೆ ಮಂದಿರ, ಬೆಂಗಳೂರು: 4, ಎಂಬ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಬರೆಯಿರಿ. 

(೭) ಬಸ್ತಿ: ಇದುವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಕೈ - 
ಕೊಂಡಾಗಲೂ, ಬಹು ದಿನಗಳ ಮಲಬದ್ಧತೆಯು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದೆರೆ 
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ನಿರಾಶರಾಗಬಾರದು. ಆ ಉಸಾಯುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸನುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, 

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಬಸ್ಕಿಷೃಯೋಗದಿಂದ ಜೊಕ್ಟಟವಾಗಿ ಮಲವಿಸರ್ಜಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಬಸಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುಸ್ನಕದ( 

೪ ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

(ಗ್ಯ 
ಭಾ ಕ್ ಶ್ಯ 
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ವೆನಂತ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟು ಕಲವರು "ರಕ್ತರೆಯ?' ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವನ 
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ಮಿ ಮಚೆ ಐ 2 ರೆ ರಕ್ರೆಕ್ಷಯೆನೇ ಬೇರೆ ಎನ್ಸೆಜೇಕಾಗುವುಮು. 

pe ಅ ಹ ಎವಿ ದ 
ಅಧವಾ ವಾಂಡುಶೋಗದಲ್ಲಿ ರಶತ್ಮಕ್ಷಯವು ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಮಾತ ವಾಗಿರೆ 

ಆಸಾ... 2 ಟ್ 

ಬಹುದು ೭ದತಿ ಈಗಿನ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಎನೀಮಿಯಾ ಎಂಬ ಶೆಬ್ರವಪ್ನು; ಸ್ ಈ 

ಆ ರೋಗವು ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಗಲ ಜನ್ ವರ ಜು 

ಹುಟ್ಟಿ ನುವಸ್ಟು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಫರಾ ಹಾಶ್ಚರುಗಳಿಂದೆ ಶಂಕ 

ವರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ, *ಎನಿಮಿಕ್' ಎಂಬ ನಾಮಕರಣ 

ನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವ ರೋಗಿಯೇ ಅವರೂಪವವೆನ್ನಬಹುದು. 

ಪಪ್ಪು ತಿಳಿವಳಿಕೆ: ನನಾಮಾನ್ಯರು - ಸುತಿಕತರು ನೆಹ- ಎಸೀ 

ಮಿಯಾ ಎಂದಿ, ಮುಖದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಗುರು ಕ.ಣುನಳಲ್ಲಿ ಕಭಾಯೆ 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಿಕೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಶರೀರದಲ್ಲಿ 

ರಕ್ತದ ಪ್ರಮಾಣವು ತಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಿಕೆಯೇ ಎನೀಮಿಯಾ ಎಂದು ತಿಳಿದೆ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಚರ್ಮ ಮುಖ ಉಗುರು ಕಂಣು ಛಾಯೆಯು, ವಿವಿಧೆ 

ವ್ರಕೃತಿಯವರಲ್ಲಿ ಬೀರೆ ಬೇತೆಯಾಗಿರುವುದು; ಎನೀಮಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಡೆ 

ಪ್ರಮಾಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರದೆ, ರಕ್ತದ ಗುಣವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಬರೀ ಚರ್ಮಾದಿಗಳೆ ಬಂಣ ಅಥವಾ ೭ಕ್ಕದವ ಗುಣವನ್ನಷ್ಟೇ ಗುರ 

ತಿಸಿ ಪಾಂಡುರೋಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಲಾರದು. 

ಆಯುರ್ವೇದದಕ್ಷೆಯೂ ಪಾಂಡುರೋಗದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಚಿಹ್ಬೆವು, 

ಚರ್ಮವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪಾಂಡುರೋಗವಾಗುವ ಮುಂಚೆ 
ತೋರಿಬರುವ ಪೂರ್ವರೂಪಗಳೆನ್ನ್ಟೂ, ಅನಂತರ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ಜ.೮2 
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ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುವ ಬೇರೆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪಾಂಡುಕೋಗಡೆ 

ನಿದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯನಿಜ್ಞಾನದ, ವೆಚ್ಚದ 
ಪರೀಕ್ಷೋಸಕರಣಗಳಿಗಿಂತ ಆಯುರ್ವೇದದ ಉಪಾಯೆಗಳೇ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ 

ಸುಲಭವೆನಿಸುವುವು. ಆದರೆ ಆ ನಿದಾನೋಪಾಯಗಳು ಸುಲಭವಾದುದರಿಂದ 
ನಂಬಲಾರದಂತಹವೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಾರದು. 

ಷಾಂಡುರೋಗದ ನಿದಾನಃ ನಿದಾನ ಎಂದರೆ ಮೂಲಕಾರಣ. 

*“ವ್ಯವಾಯಮಮ್ಸಂ ಲವಣಾಕಿ ಮದ್ಯಂ ಮೃೃದಂ ದಿವಾಸ್ವ ಸೃಮತೀ 3 

ತೀಪ್ಜನಾ್। ನಿಷೇವಮಾಣಸ್ಯ ವಿದಮೂವ್ಯರಕ್ತಂ ಹೋಷಾಸ್ತಚ 
ಪಾಂಡುರತಾಂ ನೆಯಂತಿ? - ಎಂದರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೈೈಧುನದಿಂದಲೂ, 

ಉಪ್ಪು ಮದ್ಯ ಮಂಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದಲೂ, ಹಗಲು ನಿದ್ರೆಯ 

ಚಟದಿಂದಲೂ, ದೋಷಗಳು ಪ್ರಕೋಪಗೊಂಡು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ ಚರ್ಮದ 

ಕಾಂತಿಯು ಕೆಟ್ಟು ಬಿಳಿಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದದ ಈ ನಿದಾನಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳು ವುದರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಸುಶ್ರುತಾಚಾರ್ಯರು ಹೆಳಿ 

ವಂತೆ, "ಸಂಸ್ಲೇಪತೂಃ ಕ್ರಿಯಾಯೋಗೋ ನಿದಾನಸರಿವರ್ಜನಂ? - 

ಎಂದರೆ ನಿದಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ಜಿಸುವುದೇ, ರೋಗಕಾರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿನು 

ವುದೇ, ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೆ ಅಲೋನಧಿಯ ಕ್ರಮ 
ದಂತೆ ಬರೀ ರಕ್ತವನ್ನಷ್ಟೇ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ತವನ್ನಷ್ಟೇ ಚಿಕಿತ್ಸಿಸುವುದರಿಂದ 

ಪಾಂಡುರೋಗವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ತಗ್ಗಿ, ಪುನಃ ಮರುಕಳಿಸಲು 

ಅವಕಾಶವಾಗುವುದು. ಅಂತಹ ನೂರಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. 
ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದಾಗಬಹುದಾದ ಪಾಂಡುರೋಗವನ್ನು ಇಂದೇ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು 

ನಿರೋಧಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ, ಆಯುರ್ವೇದದ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ 

ರೋಗದ ಪೂರ್ವರೂಪಜ್ಞಾ ನವು ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 

ಪಾಂಡುರೋಗದ ಪೂರ್ವರೂಪ: "ಪ್ರ್ಯಫ್ ಸ್ಪ್ಫೋಟಿನಷ್ಟೀ 
ವನಗಾತ್ರಸಾದ ಮೃದ್ಭಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಣಕೂಟಿ ಶೋಥಾಃ। ನಿಜ್ಮೂತ್ರ 
ಪೀತತ್ವಮಥಾನವಿಷಾ ಕೋ ಭವಿಷ್ಯತಸ್ತ ಸ್ಯಪುರಃ ಸರಾಣಿ೨ _ ಎಂದರೆ 
ತೊಗಲು ಒಡೆಯುವುದು, ಅತಿಯಾದ ಉಗುಳ್ಳು ಕ್ಟ ಕಾಲು ಸೋಲ್ಕು 

ಮಂಣು ತಿನ್ನುವ ಆಸೆ, ಕಂಣಿನ ರೆಸ್ಸೈ ಬಾವು, ಮಲ ಮೂತ್ರ ಹಳದಿಯಾಗಿರು 



ಪಾಂಡುರೋಗ ೧೯೫ 

ಕೈ ಅಜೀಂ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮುಂಬರುವ ಪಾಂಡುರೋಗದೆ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ವಾಂಡುರೋಗ ಎಂದರೆ ರಕ್ತನಯನೆಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿ 

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬರೀ ರಕ್ತವೃದ್ಧಿಯ ಮೌಷ್ಟಿಕಗಳನ್ನು ಮಂಗುವುದರಿಂದೆ ಗುಣದ 

ಬದಲು ಅವಗುಣವೇ ಆದೀತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ, ರಕ ಕೃಷೃದ್ಧಿ ಕ ರಮೆಂದುಕೊಳ್ಳುವ 

ಗಳಲಿ ಬಹುತರವಾಗಿ ಲೋತವಿರುವುದು. ಲೋಹವು ಕಷಾಯ 

(ಒಗರು) ರಸವ್ರಳೈದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧ ಕರವಾಗಬ ಹುದು ಮತ್ತೆ, 

ವಾತವ್ರಧಾನವಾದ ಪಾಂಡುರೋಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ರನ ಟು 

ರಿಂದ, ಲೋಹಯುಕ್ತ ಔೆಷಧೆಗಳಿಂದ ಮಲಬದ್ಧ ತೆಯು ಬೆಳೆದು ಪಾಂಡು 

ರೋಗದೆ ವಾತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಲ್ಲ ಗೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆ. 
ರೋಗದ ಲಕಣಗಳೆ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಾ” ಡುವನ್ನು" ವಾತ ಪಿತ್ನ ಕಫ ವರ್ಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಆಯಾ ದೋಷಶಮಕಕ್ಕೆ ತ್ಸು 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯನ್ನು ಕೈಕೊಳೆ ನಿ ವದು ಬತ 

ವಾತಜನ, Ms pe ಮೊತ್ರಿನೆಯೆನಾದೀನಾರಿ 
ರೂಕ್ಷಕೃಷ್ಣಾ ರುಣಾಭತಾ। ಮವಾತಹ.೦ಡ್ವಾ್ಮಲಯೇ 20ನ ಪೋದಾನಾಹೆ 

ಭ್ರಮಾಸಂಯಃ।? - ಎಂದರೆ, ವಾತದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಪಾಂಡು 

ರೋಗದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮ ಮೂತ್ರ ಕಂಣುಗಳಲ್ಲಿ ರೂಕ್ಷತೆಯೂ, ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರ 

ಕಂಪು ಛಾಯೆಯೂ ಇರುವುವದೆ ನಡುಕ, ಮ್ಳ ಕ್ಸ ಚುಚ್ಚು, ಮಲಬದ್ಧಶೆ 

ಕೂಟ್ಟಿಯುಬ್ಬರ, ತಲೆತಿರುಗುಗಳೂ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

A, ಮೇಲ್ವಂಡಂತೆ ವಾತಪ್ರಧಾನವಾದ ಪಾಂಡುರೋಗದಕ್ನಿ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, (ಅ) ಹರಳೆಂಣೆಯತಸ ಸ್ಮಿಗ್ರವಾದ ಭೇದಿಯ ಬೆಷಧವನ್ನು 

ಮೊದಲು ರೋಗಿಯ ಬಲಾಬಲವನ್ನು ನೋಡಿ ಕೂಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, 
(ಆ) ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನ ಹರಳೆಂಣೆ ಮಿಶ್ರವಾದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ 

ಬಸಿ, ಕೂಡಬೇಕು. (ಇ) ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ 

೪ ಚಮ್ಚಾ ಸಾಡಿಗ್ಗರಗದ ರಸ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿಸಬೇಕು. (ಈ) ನಿಂಚಿರಸೆ 
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೧೯೮ ಬಡೆವೆರ ಮೆದೆ 
೪) 1) 

ಬಿನ್) ಎಂಬ ದ್ರ ವಂದ, ಮೆತ್ತೆ 

₹ಹ, ಮಜ್ಜು (ಷರ್, ಸ್ಸ್ಲಿ (ನ್, 

RS ಜಟ್ಟ ಎಂ2 ಆದೆ ವಿಕ ವಿಜ್ಞಾ ಸದ ತತ ಶಿವು ಆಯುಃ 

ರ್ವೇದದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಆದತಿ ಕೇವಲ ಆ ಕಿಪುದ್ರವ್ಯ ವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 

ಉಪಾಯುಗಳಿಂದ ವಾಂಡುರೋಗವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣವಾಗದು. ಮೇಲ್ಕಂಡ 

ಆಂಗಗಳಲ್ಲಿ *ಂಪುದ್ರವ್ಯ- ಉತ್ಸತ್ತಿಯು ₹ಗ್ಗಲು ಕಾರಣವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ 

ಅದನ್ನು ಪರಿಕರಿಸುವಜೀ ಪಾಂಡುಶೋಗದ ಬ ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಾಗಿರುವುದು. 

ಆದ್ದ ರಿಂದನೇ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಕೃತ್ಸಾರದ (ಲಿವರ್ ಎಕ್ಸ್ಬ್ರಾಕ್ಟಿನ) 
ಚಿಕೆ: ತೈಗಿಂತ, ಕಾರಣಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ವ್ರಾಮುಖ್ಯ ತಿಯನ್ನು ತ 

“ವ್ಯವ ಯ (ಅಫವಾ ಆ ಭಾ ನಂಜ ಅವಣಾಕಶಿ ಮದ್ಯಂ 

ಮೃದಂ ಚತ ಸ್ವಷ್ಟ ಮತೀವತೀಕ್ಷ್ಚ್ವಂ। ನಿಷೇನಮಾಣಸ್ಯ ಪ್ರದೂಷ್ಯ 
ರಕ್ತ ೦ ಡೋಷಾಸ್ನ ಚೆಂ ಹೂಂಡುರೆತಾಂ ನೆಯಂತಿ? ಎಂದರೆ ಅತಿ ಮೈಥುನ 

ಅಥವಾ ಅತಿ ನಾಸಾ ಹುಳಿ ಉಪ್ಪು ಮದ್ಯಗಳ ಅತಿಸೇವನ, ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನು 

ವುದ, ಹಗಲು ನಿದ್ರೆ, ಮತ್ತು ಉನ ಕೆರವಾದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೋಷಗಳ 
ವೃಕೂಸಗೊಂಡ್ತು ಶಂಜಕೆಪಿತ್ತ ದ ವ್ಯದೆ ಉತ್ಸತ್ತಿಯನ್ನ್ನು ದೂಷಿಸಿ ಪಾಂಡು 

ಹಂದ ಮ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದೆ 

ನರಳುತ್ತಿರುವವರು, ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ 

Fs ಅತಿರೇಕ ಸ ನಿವಾರಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೆಪೆ, ಬರೀ ಲೋಹ 

ಭರಿತ ಆಹಾರ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತುತ್ತ ನಡೆದರೆ ರೋಗದಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಬಿಡುಇಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾರಾಂಶರೂವವಾಗಿ ಪಾಂಡುರೋಗದೆ 
ಪರಿಹಾರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: (೧) ರಂಜಕ ವತ್ತ ದ್ರ ವ್ಯ 

ವನ್ನು (ಹಿಮೊಗ್ಗೊ ರ್ಬಿ) ಾಶನಡಿಸುವ ಅತಿಮೈಥುನಾದಿ ಮೇಲ್ಪಂಡ ಜಾ 

ಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. (೨) ಯಕೃ್ಛ ತ್ ಸ್ಲೀಹ ಮಜ್ಜೆಗಳಿಗೆ ! ರಂಜಕ (ಕಂಪು 

ನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಾನ ಮಗ್ರಿಗಳೆನ್ನು' ಒದಗಿಸುವ ಹೆಂಣು, ತವುಡು, 

, ಹಾಲು, ಬೆಲ್ಲ, ಮುಂತಾದ ಲೋಹೆಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸ 

ಚ ೩) ಅಲ್ಲದೆ, ಮೇಲಿನ ಯಕೃತ್ ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳು ರಂಜಕ 

ವಿಶ್ವವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರೂ, ರಕ ಕ ಧಾತುವು ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೆ ಜೀಕಾದರೆ 

ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಸಹಾಯ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಡುರೋಗದ ಪೂರ್ಣ 

ಈ UL ( | ಲ ಈ Ct ೫ ಹಾ ಲ 



ಪಾಂಡುರೋ(ಗ ೧೯೯ 

ಆ ರಂಜಕಪಿತ್ತ ದ್ರವ್ಯವು ರಕ್ತಧಾತುವಿನಲ್ಲಿ ರ 5 ದಕ್ಕ ಹ 
ವಾಯುವಿನ ಸಹಕಾರವು ಜೀತು. ಹಾಗೆ ವ್ರಾಣನಾಯುನಿನ ಸಹ ವಿದ್ದರೆ 

ಮಾತ್ರ ರಕ್ತವು ಶರೀರಾದ್ಯಂತಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿಯ ನ್ನು ಕೊಡಲು Bees 
ವಪ್ರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ರಂಜಕನಪಿತ್ತದ್ರವ್ಯನಸು ನ್ರಾಣವಾಂ ಯುವನ್ನ್ನು ಭಾರ 

ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತೆ ವ್ಯ ಇದ. ಅರ್ಥಾತ್ ರಂಜಕಹಿತ್ತ 

ದ್ರವ್ಯದ ಕೊರತೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ರತ್ತೈಡ ಕೆಂಪುತನವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ 
ಜೊತೆಗೆ, ಸರ್ವಾಂಗಕ್ಟೂ ಪುಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾ : ಚರ್ಮವು Bessie. 

ವುದು. ಅಲ್ಟಾಯಾಸದಿಂದ ತೇಗು ದಣಿವುಗಳನಿಸುವುವು. ಹೆಂ ಹಂಗ ರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು; ಗಂಡೆನರಲ್ಲಿ ಓಜೋನವೀರ್ಯಗಳು ಕಡಿ ಗವ. 

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾ ನವೂ ಆಯುರ್ವೇದಶಾನ ಸೂ. ಪಾಂಡುರೋಗ 

ನನ್ನು ಅದರ ಉತ್ಪಾದಕ ಕಾರಣಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಅನೇಕ ವರ್ಗಗಳಾಗಿ 

ನಿಂಗಡಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ವೈದ್ಯೇತರ ವಾಚಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಇದುವರೆಗಿನ 

ನಿವೇಚನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡುರೋಗವನ್ನು (೧) ವಾತಜನ್ಯ, (೨) 

ನಿತ್ತಜನ್ಯ, (೩) ಕವಜನ್ಯ, ಎಂದು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ವಿಂಗಡಿಸಿ 

ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದು. 

(೧) ಮಾತಜನ್ಯ ಷಾಂಡುರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಇತ್ಸೆ: ಶರೀರದಲ್ಲಿ ವಾತ 

ದೋಷವು ಪ್ರಕೋನವಾಗಿ ಉಂಟಾದ ಪೂಂಡುರೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ 

ಚರ್ಮವು ಒಣಗುವುದು, ಬಿರುಕುಬಿಡುವುದು, ರಸನಾಡಿ ರಕ ಕ ನಾಡಿಗಳು 

ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ನೋಷಣವು ತಗ್ಗುವುದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅಥವಾ ವಾರದಲ್ಲಿ 

ಒಂದೆರಡು ಸಲವಾದರೂ ಎಂಣೆ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಂಣೆಯ ತ ಚಾ 

ಮಾಡಬೇಕು. ಅತಿಮಧುರ ಮತ್ತು ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು 

ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ತೊಲೆಯಪ್ಪನ್ನುು ನಿಕೃಬೇಕು. ವಾತ 

ಕ್ಷಯದಿಂದ, ಎಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಂಡು 

ರೋಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿತ್ಯವೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬರೀ ಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
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12 ಡು 

ಕಾಮಾಲೆ 
ಈ ಕೋ ಗಪ್ಟೆ ೮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ "ಕಾಮಿಣಿ' ಎಂದೂ, ದಕ್ಷಿಣ 

ಕನ್ನ ಡೆದೆಲ್ಲಿ "ಅರಸಿವೆ ಮುಂಡಿಗೆ? ಎಂದೂ, ಹಳೆ ವೈ )ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಆ 

ಎಂದೂ ಕರೆಯುವರು. ಇಂದ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ "ಜಾಂಡಿಸ್? ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರೊಳೆ 

ಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಉಗುರುಗಳು ಹೆಳೆದಿ ಬಣ್ಣ 

ವಾಗುವುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು "ಕೂಡ ಈ ಈ ರೋಗವನ್ನು ಸುಲಭ 

ವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಕೆನ್ವ: ಬಹುದು. ಜನಸಾಮಾಾನ್ಯರಾಗಲಿ ಆಧು ಹೆ ಮ್ಬದ್ಧ 

ರಾಗಲಿ; ರೋಗವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೇಲೆ ಗುರುತಿಸುವರು. ಆದರೆ 

ಆಯುರ್ವೇದವು, ಕಾಮಾಲೆಯು ಮುಂದೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಅದನ್ನು 

ಗುರುತಿಸುವ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನುು ಹೇಳಿಕೊಡುವುದು. ಹೇಗೆಂದರೆ, ಆಯುರ್ವೇದದೆ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯುದಂತೆ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವು ಪಿತ್ಮವ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ. ಉಂಬಾಗುತ್ತದೆ.. 

ರ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತವೃದ್ಧಿಯ ಚಿಹ್ಟೆಗಳು ತೋರಲಾರಂಭಿ ಸಿದೊಡನೆ; 

ಮುಂದೆ ಕಾಮಾಲೆಯಾಗಬಹುದೆಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕ ಹೊಂದಿ, ಪಿತ್ತವನ್ನು ಸ್ಡಿವೆ)ಿ 

ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 

ಕಾರಣ: ಪಾಂಡುರೋಗೀಚ ಯೋತ್ಯರ್ಥಂ ಪಿತ್ರಲಾನಿ ನಿಷೇವ 

ತೇ! ತಸೃಹಿತ್ತಮಸೃ೦ಗ್ಮಾಂಸಂ ದಗ್ಧ್ವಾ ರೋಗಾಯಂ ಶಲ್ಪ್ಬತೇ।'.. 

ಎಂದರೆ ಪಾಂಡುರೋಗಿಯಾದವನು, ಪಿತ್ತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ 

ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೇವಿಸಿದರೆ ಆವನ ನಿತ ತ್ರದೋಷವು ಮಿತಿಮಾರಿ, ತನ್ನ 

ಸ್ದಾ ್ಲಿವದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳನ್ನು ನೀರಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವನ್ನು 

ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೆ ದಿ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ರಕ್ತ Se ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಶರೀರದ 

ಭಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನತ್ತದ ಅರಿಸಿರ ಬಣ್ಣವು | ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು. 

ಒಂದು ಸಂದೇಹ: ವಾಂಡುರೋಗಿಯಾದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಮಾಲೆ 

ಯಾಗುವುಜಿಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವೇ, ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು. 

ಪಾಂಡುರೋಗದ ವಿವರಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವೇಚಿಸ್ಸು ಸುಟ್ಟವೆ 'ಅದಕ್ಕೆ, ೫8 

ರೋಗಿಯಲ್ಲದವನಿಗೆ ಪಿತ್ತವೃದ್ಧಿ ಯಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವಾಗದೆ, 

ಏತ್ತವೃದ್ಧಿ ಜನ್ಯ ಬೇರೆ ಕೋಗಗಳಾಗಬಹುದೆಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು. 



೨೦.೨ ಬಡೆವರ ವೈದ್ಯ 

ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಮಾಬೆಶೋಗಿಯ, ಹಿಂದಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆಕ, ಬಹು 
ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಪಾಂಡುರೋಗನಾಗಿತ್ತೆಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರ 
ದಿರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಪಾಂಡುರೋಗದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ, "ವಿದೂಷ 
ರಕ್ತಂದೋಸ್ಯಾಃ?- ಎಂದರೆ ವಿಕೃತವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫಗಳು ರಕ್ತವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿ, 
ಅದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸೋಷಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಡೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವು 
ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡುಕೋಗಿಯ ರಕ್ತವು, ಮಿತಿಮಾರಿದ ವಿತ್ತ 
ವನ್ನು ಶರೀರದಿಂದ ವಿಸರ್ಜಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು. ತದ್ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ಮಿ 
ಆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಿತ್ತದಿಂದ ರಕ್ತವೇ ಸುಟ್ಟು ಪಿತ್ತವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮಾರಿ 
ಧಾರಣಮಾಡುವುದು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವುಂಬಾಗುವುದು. 
ಪಾಂಡುರೋಗವಿಲ್ಲದ ರೋಗಿಗೆ ಪಿತ್ತವೃದ್ಧಿಯಾದರೆ, ಆ ಪಿತ್ತವನ್ನು ವಾಂತಿ 
ಭೇದಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವಗಳಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯು ರಕ್ತಕೈರುತ್ತದೆ. 

ಆಯುರ್ವೇದವು ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗದ ನಿದಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ರೋಗದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಮೈಶಿಷ್ಟ 4 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು. ಎಂದರೆ ಕಾಮಲಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ, 
ಪಾಂಡುರೋಗ ನಾಶಕವಾದ ಉಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವುದು ಹಿತಕರವಾಗು 
ವುದು. ಕಾಮಾಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನದಂತೆ ರಕ್ಕದೊಳಗಿನ 

ಪಿತ್ತವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಅಥವಾ ಪಿತ್ತನಲಿಕೆಯ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ 
ಒಂದೇ ಗುರಿಯಾದರೆ ರೋಗವು ಜೇರುಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹೋಗಲಾರದು. 

ಮಾಲೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಕಣ್ಣು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವು ಅತಿ 
ಹಳದಿಯಾಗಿರುವಿಕೆ, ಮಲವು ಬೆಳ್ಳೆ ಗಾಗುವಿಕೆ, ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾ 
ನ್ಯರು ಕಾಮಾಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವರಾದರೂ, ಆಯುರ್ವೇದವು ಕಾಮಾಲೆಯ 
ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವರ್ಣಿಸಿದೆ: “ರಕ್ತ ಪೀತಶಕ್ಸನ್ಮೂಕ್ರೋ 
ಭೇಕವರ್ಣೋ ಹತೇಂದ್ರಿಯಃ। ದಾಹಾನಿಪಾಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಸದನಾ 
ರುಜಿಕರ್ಶಿತಃ। ಕಾಮಲಾ ಬಹುಪಿತ್ತೆ!। ಷಾಕೋಷ್ಠಶಾಖಾ 
ಶ್ರಯಾ ಮತಾ!?- ಎಂದರೆ ಮಲಮೂತ್ರಗಳು ಹಳಿದಿಯೊಡನೆ ಕೆಂಪು 
ಸೇರಿದ ಬಣ್ಣವು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಯಂತೆ ಬಿಳಿಹಳೆದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು, ಇಂದ್ರಿ ಯಗಳ 
ಸೋಲು, ಉರಿ, ಅಜೀರ್ಣ, ಅಶಕ್ತಿ, ಅರುಚಿ, ಸೊರಗುವಿಕೆ ಈ ಲಕ್ಷಣ 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ. 



ಕಾಮಾಲೆ 60೩ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ರೋಗದ 

ಕಾರಣವನ್ನೂ ಚಿಕಿತ್ಸಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ರೋಗವಿರುವ ಅಂಗ (ಪ್ರದೇಶ) ವನ್ನೂ 

ಚಿಕಿಶ್ಸಿಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಾರಿಯಾಗುವುದು. 

ಕಾಮಾಲೆ ಪ್ರಕಾರಗೆಳುಃ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಚಕರಿಗಾಗಿ, 

ಬಹ್ಹ ಂಶದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯೆ €ತರರ ದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವನ್ನು 

*ಕೋಷ್ಠಾಶ್ರಿ ತ ಮತ್ತು "ಫಾಖಾಶಿ ತು ಎಂದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ ರತ್ತಾ ಕರವಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಂಗಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 

ಬೀರೆ ಕೆಲವು ಸಂಹಿತೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಶ್ರಿತದ ನ್ಮಾನದಲ್ಲಿ "ಳೋಷ್ಕ ಶಾಖಾಶ್ರಿತ? 

ಎಂದು ಹೆಸರು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಕೋಷ್ಟಾಶ್ರಿತ ಕಾಮಾಲೆ: ತ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ 

ಧಾತುಪೋಷಕ ಸ ಫ್ರವ್ಯಗಳ ನನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಶಂಕ ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿ, ಶರೀರ 

ದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ವಾದ ವಿತ್ತ pS ತ ತ್ರಪ್ರ ಕೋಪದ ಸದ ಲಕಣಗಳನು 

ಕೋರುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾಖಾಶ್ರಿತ ಕಾಮಾಲೆಯೊಳಗಿನ ಮಲ, ಚರ್ಮ, 

ಕಂಣುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಪ_ಕಾರದಲಿ ಬತ 

ಪ್ರಕೋಪವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಪಿತ್ತವು ಕೀಣವಾಗುವಂತೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳೆ 

ಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶೀತನೀರ್ಯದ ಔಷೆಧಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಉವಯೋಗಿಸ 

ಬೇಕಾದರೂ, ಅದರಿಂದ ಅಗ್ನಿ ಸಮಾಂದ್ಯವಾಗದಂತೆ ಹ್ ಶ್ಯವಾಗಿ ಎಚ ತ್ವರವಡ 

ಬೇಕು. ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಿನ ಯೋಗಗಳು ಉಪಯುಕ್ತ 

ವೆಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ: 

(೧) ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪತ್ರಿ(ಅಜವಾನದೆಲೆ 
ಯನ್ನು ನೆರಳಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿದ್ದು), ಇವು ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ 

ಪ್ರಡಿ ೨ ಚಮ್ ಚಾ, ನೀರು ೪ ಲೋಟ ಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿ ೧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧವನ್ನು ಹಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

(೨) ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬೀಜ ತೆಗೆದೊಗೆದ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಅಳಲೆ 



೨೦೪ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಕಾಯಿ ಸಮಭಾಗೆ ಸೇರಿದ ವಸ್ತ್ರ ಗಲಿತೆ ಚೂರ್ಣ ೧ ಜಮ್ ಜಾವನ್ನು ದಿನಕೆ, 

೨ ನಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ (ತ್ ಅರ್ಲೇ ಲೋಟ ಬಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

(೩) ಬೆಂಣೆ ತೆಗೆದ ಸಿಹಿ ಮಜ್ಜಿ ಗೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿ& 
ಪ ೨ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ದಿನಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಸ ನಲ ೮-೮ ಚಮ್ಜಾದಂತೆ ೧ವಾರ 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

ಪೂ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ತದ ಅರಳುಹಿಟ್ಟು, ರಾ 

ಅವಲಕ್ಕಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಹಾಲು, ಮೋಸುಂಚೆ,. ಕಿತ್ತಳೆ, ಚನ್ಪರದ್ರಾಕೆಗಳನ್ನೇ 
ಆಹಾರವಾಗಿಟು ಕೊಳ್ಳು ಮದು ಹಿತಕರ. ಏತ್ತನ ದೇಶ(ಯಕ ತ್ ಸ್ಟಾ ನ ದ 
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ಸ್ರ ಲ ತ 
ಮೇಲೆ, ರಾತ್ರಿ ಬಸುರಾಗಿ ಒಂದಂಗುಲ ದಪ್ಪ ಮೃತ್ತಿಶಾಶೇಷ ಹಾಕಬೇಕು 
ಉಪ್ಪು ki ಅತಿಯಾದ ಹುಳಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 

ಶ್ರಿತ ಕಾಮಾಲೆ: ಇದರಲ್ಲಿ, ಬೆಳೆದಿರುವ ಹಿತ್ತವು ಕೋಷ 

ಜು. ಸ ತನು (ದಾರಿಯು) ಸೆಂಕುಚಿತವಾ ಗಿಪಿ 

ಸ್ರೋತಸ್ಸು ಗಳು ಟಿ ವಿತ್ತವು ರಕ್ತ ಮಾಂಸಗಳ ಸ್ರೋತಸ್ಸು 

ಕಂಣು ಚರ್ಮ ಉಗುರುಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಮೂತ ತ್ರವು ಉಗ್ರ ಹಳದಿಯಾಗು 

Gl 

ಶೆ 

ವುದು. ಕೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕ್ಟ (ಆಹಾ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ) ಬತ್ತವು ಬಾರದಿರುವುದರಿಂದ 

ಮಲವು ಹಳದಿಬಂಣವಿ ಲ್ಲದೆ ಬಿಳಿಬಂಣದ್ದಾಗುವುದು... ಇದರ ದಾಳಿಯು 

ಕೋಷ್ಟ ಮತ್ತು ಶಾಖಾ (ಶರೀರದ ಹೊರ ಹ ರ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ನಡೆಯುವುದ 

ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಷ ಷೃಶಾಖಾಶ್ರಿತ ಎ೦ಬ ಹೆಸರು ಟ್ 

ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಕಾಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಷ್ತದೊಳಗಿನ ಪಿತ್ತ ಸ್ರೋತಸ್ಸುಗಳ 
ಸಂಶೋಚವು ವಾತ ಕವ ದೋಷಗಳ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ `ಡಿಕಿತ್ಸಿಯ ಖಿ 

ಆ ನ್ರೋತನ್ನುಗಳನ್ನು ನಿಕಾಸೆಗೊಳಿಸುವ ಗುಣವು ್ರಲ್ಛೆ ದ್ದಾ ಗಿರಜೇಕು. ಆದರೆ 

ik ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಔಷಧಗಳು ಉಷ 'ನೀರ್ಯೆವೃಳ್ಳ ದ್ಹಾಗಿದ್ದರೂ 

ನಿತ್ತವರ್ಧೆಕಗಳಾಗಿರಬಾರದೆಂಬ ಎಚ್ಚ ಕ್ವರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಸನೇಹು, 

ಶಾಖಾಶ್ರಿತ ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ನೆಲಜೇವು, ಕಟುಕತೋಹಿಣಿ, 

ಇವೆರಡನ್ನೂ ಸಮತೂಕ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣದ ಸಮತೂಕದ ಒಣ 

ಶುಂಠಿಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ನುಂಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಆ ಪುಡಿ೧ 

ಚಮ್ಚಾ, ನೀರ್ಮುಳ ಕಪ್ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಿಗಿಳಿಸಚೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ, ಸಂಜೆಗೆ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 



ಹೊಟ್ಟೆನೋವು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು 

ಬರದೆ ಸ ವ್ಯಕ್ತಿ? ಗಳು ಅಸರೂಪ. ಹಾಗೆಯೇ, ಅನೇಕ ಗಹಿ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬ ರನ್ನ ದರೂ ಕಾಣದಿರುವವರು 

ಒಟ ಚ ಅಷ್ಟು ಸುಪರಿಚಿತವಾದ ರೋಗ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು. 

"ಅತಿಪರಿಚಯಾದವಜಾ ? ಎಂಬಂತೆ, ಅತಿಸರಿಚಿತವಾದ ಹೊಟ್ಟಿ 

ಕೋನವನ್ನು ಒಂದು ಅಲಕ ರ ಕ್ರಮೀಯ ರೋಗವೆಂದು ಭಾವಿಸಿರುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. 

ಆದ್ದ ರಿಂದ, ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ 

ನೋಗಿಯೆನ್ನು RR ಶಿಳೆಗೇಡಿಯೆಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡುವವರೂ ಬೇಕಾದ 

ಹ್ವಿದ್ಧಾರೆ. ಆದರೆ ನರಳುತ್ತಿರುವವನಿಗೇ ಗೊತ್ತು ಅದರ ನೋವು ಎಷ್ಟು 

ಶ್ರೂರ ಎನ್ನುವುದು. ನಿತ್ಯವೂ ಹೊಟ್ಟ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೆರೂ 

ನೂರು ವರ್ಷ ಬದುಕಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ನೋವಿನಿಂದ ಒಂದಿರಡು 

ಗಂಟಿಯೊಳಗಾಗಿಯೇ ಪ್ರಾಣ ನೀಗಿದವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಆದ್ದ ರಿಂದ ಹೊಟ್ಟ ನೋವು ಅಲ್ಲವಾಗಿಯೇ ಇರಲಿ ಅತಿಯಾಗಿಯೇ 

ಇರಲಿ , ಅದನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸಜಿ ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದು 

ಿ್ಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವೂ ಅಪೆಂಡಿ- 

ಸೈಟಿನ ಮು ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸಕ್ಸ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಸರಿಯಲ್ಲ. 

2ಕಂದರೆ ಶೂಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಸೆಂಡಿಸ್ಟಟಿರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಅಸೆಂಡಿಸ್ಟೆಟಬಸ್ ಆದವರಿ 

ಗೆಲ್ಲ ಮರಣವೇ ಗತಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುವುದೂ ಹುಚ್ಚುತನ. ಅದ್ದು ತವಾದ 

ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಲೆಯು ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಂಡಿ 

ಸ್ಥೆ ನಟ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಿ ja ಇಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದೆ: ಆದರೆ 

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ಇತ ಕ್ಳಟಿಸ್ಸೆ ತ ಆಗಿರಬೇಕಂದು “ಹೊಟ್ಟಿ ಯನನ್ನಿ 

ಇ ವುದೂ ಮೂರತನ. ಏಕೆಂದರೆ, ಹಾಗೆ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಸೋಡದೆ 

ಆಟ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆಯೂ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು , ಗುಣವಾಗದ 

ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗಿಗಳೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ. 



ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅನಶ್ಯಶತೆಯಿತೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ 

ರೋಗಿಗಳ. ಸಂಖ್ಯೆ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡೆದಾಗಿದೆಯೋ, ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿಗೆ 
ಕಸದ ಹೂ (0 ಅಸುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತರರ ಔಷಧಗಳು 

ನಿರಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆಂಬುದೊ ನಿಜ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸಕರಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ರೋಗನಿದಾನ ಕ್ರಮವೇ ತಿಳಿಯದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ 
ನೋವುಗಳಿಗೂ, ಅವರು ಒಂದೇ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಕೊಡುವರು. ರೋಗದ 
ಮೂಲಕಾರಣದ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯೂ.ಅವರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಆಧಾರವಲ್ಲ. ಬಹು ಜನರಿಗೆ 

ಗುಣವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದೇ ಆ ಚಿಕಿತ್ಸಕರ ಅತ್ಮವಶ್ಚಾಸಕ್ಕೆ ಆಧಾರ.  ಅಂತಹರ 

ಟೆಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಳೆ ಸ್ಫವವರ ರೋಗವು ಕ್ಷುದ್ರ (ಚಿಕ್ಕದು) ವಾಗಿದ್ದರೆ 

ಗುಣವೂ ಜಟಕ] ಜತ ಗುಣವಾಗದಿದ್ದ 1 ಆಪಾಯವೇನೂ ಇರ 

ಲಾರದು. ಆದಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋನಿನ ಮೂಲಕಾರಣವೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು 

ಅದರ ಬೆಳನಣಿಗೆಯು ಚಿಕಿತ ತಿಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದ ರೆ ಅವರ ಔಷ ಧದಿಂದ 

ರೋಗವು ಉಲ್ಬಣಿಸದಿದ್ದರೂ, "ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಯದಿದ್ದುದ 
ರಿಂದ ಬಲಿತು ಭಯಂಕರನಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂತಹ ಬೀದಿಚಿಕೆತ್ಸಕರ 
ಔಷಧಗಳು Rel. "ಗೂಢ'ನೆನಿನಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವರ ಔಷಧ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ, ಓಮ, ಮೆಂತೆ, ಇಂಗು, ಸೈಂಧವಲವಣ, ಜಾಜಿಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, 

ಕೊತ್ತಂಬರಿಬೀಜ್ಕ ಮುಂತಾದ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾ 

ಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬಹುತರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು 

ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜಿಗುಟ ಒಗೆಯಬಲ್ಲುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ 

ಸುಲಭೌಷಧಗಳಿಗಾಗಿ ಬೀದಿಚಿಕೆತ್ಸಕರನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ ಅದಕ್ಕೂಂದು ಗೂಢತೆಯ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡುವುದೇಕ? ಗೂಢತೆ ಇರುವಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವು ಆಲಸಿಯಾಗು 

ವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಗುಣಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಎಂತೆಂತಹ 
ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬುದನ್ಹ್ಯೂ 
ಮನೆಯ ಅಕ್ಕತಾಯಂದಿರೇ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಒಳಿತಲ್ಲವೇ? ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟಿ 
ನೋವಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ, ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರಿಯಜೇಕೆಂಬು 
ದನ್ನು ಕಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಾ. 
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ದ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳು ಆಯುರ್ವೇದಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ 

ವಾಗಿ ಹತ್ತು ವಿಧವಾಗಿವೆ. ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನ ಮೂಲಕಾರಣ ಮತ್ತು ನೋವು 

ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಕಾರಗಳಾಗಿವೆಯೆನ್ನ 

ಬಹುದು. ಆದರೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಸುಲಭ ಚಿಕಿಕ್ಸೆಯೆನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳು 
ವ್ರದಕ್ತ್ ಅನುಕೂಲವಾಗಲು, ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೪ ವರ್ಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದರ ಸುಲಭಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ 
ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ: 

(೧) ಉಂಡೆಕೂಡಲೇ ನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟಿಗಳ 

ವರೆಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ "ಅನ್ನದ್ರವಜ ಶೂಲೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನೋವಿನಲ್ಲಿ 

ಬಹುಶಃ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳೆಮ್ಮೈೈಯು ಕೆರಳಿಕೊಂಡಿದ್ದು » ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರಸಂಪರ್ಕ 

ಬಂದೊಡೆನೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ನೋವಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ 

ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಆ ಕೆರಳಿಕೆಯೆನ್ನು ಶಮನಿಸುವ ಔಷಧವನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. (ಅ) ಜೇಷ್ಠಮಧುವನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ನೆಕ್ಕ 

ಬೇಕು. (ಆ) ಇಸುಬುಗೋಲ್ ಬೀಜಗಳ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಕಾಲು ತೊಲೆ 

ಪುಡಿಯೆನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

(೨) ಊಟವಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಆರಂಭವಾಗುವ 

ನೋವಿಗೆ "ಪರಿಣಾಮ ಶೂಲೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ 
ಗ್ರಹಣೀಸ್ಥಾನವು (ಸಣ್ಣ ಕರುಳಿನ ಆದಿಭಾಗವು) ಕೆರಳಿ ದಾಹಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಪ್ರಕಾರದ ನೋನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜೇಷ್ಠಮಧು ಅಥವಾ 

ಇಸುಬುಗೋಲ್ ಪುಡಿಯ ಉಪಾಯುವೇ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮೇಲಿನ ದಾಹಯುಕ್ತವಾದೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಉಳ್ಳೆ 

ವರೂ ಆ ದಾಹವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಲು ಸರಿಯಾದ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ 
ಜೇಕಾಗುವುದು. ಅವರು ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗಳುವರೆಗೆ ಉಪ್ಪು, ಕಾರ, ಮಸಾಲೆ 

ಮೆತ್ತು, ಕರಿದ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕಾರು 

ದಿನ ಕೇವಲ ಹೆಣ್ಣು ಗಳೆ ರಸ ಅಥವಾ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವಾದರೂ ಬರಿಯ ಫೆಲರಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. 



ಹೊಟ್ಟೆಯು ಒಳಮೈೈಯೆನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಚಹಾ, ಕಾಫಿ, ಮದ್ಯ ಸಿಗರೇಟ್ 

ಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ನೋವು ಇರುವಾಗ, ನೋವು ಇರುವ ಪ್ರಜೇಶದ್ದ£ 
tl ೨ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟಿ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ದಪ್ಪದ ಹಸಿ ಮಣ್ಣಿನ 

ಪಟ್ಟನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. 

) ಊಟವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಗಂಟೆಯೊಳಗಾಗಿ ಉರಿಸಹಿತವಾದ ನೋವು 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಳಿನೀರು ಬರಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ "ಆಮ್ಲ 

ನಿತ್ತಶೂಲೆ' ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ನೋವಿನಲ್ಲಿ, ಪಾಚಕಾಗ್ತಿಗಳಲ್ಲ 
ಒಂದಾದ ಆಮ್ಲ ಹಿತ್ತರಸವು ನಿತಿಮೂರಿ ಸ್ರವಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ, ಅನೇಕರಿಗೆ 

ಹುಳಿವಾಂತಿಯಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನೋವು ನಿಲ್ಲುವುದು. ಈ ನೋವು 

ತಾತ್ಪಾಲಿಕವಾಗಿ ಶಮನವಾಗಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾಪುಡಿಯನ್ನು ಬಿಸಿನೀರ 
ನೊಡನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಚಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳೆ ಬಾರದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತದ ಹುಟ್ಟೀ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಉವಾಯ 
ವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಾಲು ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ, 

ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದು ೧೦ ಗುಂಜಿಯಷ್ಟು 

ನೆಕ್ಕಬೇಕು. 

(೪) ಉಂಡ ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣವಾಗದೆ ವಾಯು ಉಂಟಾಗಿ ಆಮ 

ಉಂಟಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವ ನೋವಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣಶೂಲೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ 

“ಹಿಂಗ್ರೃಷ್ಟಕ? ಚೂರ್ಣ ೧೦ ಗುಂಜಿಯಪ್ಟನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕದಡಿ ಕುಡಿಯ 

ಬೇಕು. ಊಟಿದ ಮೊದಲನೇ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ತುಪ್ಪ ಸೇರಿಸಿ 

ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಶುಂಠಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಶಾಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 

ಇಂಗು, ಸ್ಫಂಧವಲವಣ ಈ ಎಂಟಿನ್ನ್ನು ನಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಚೂರ್ಣಿಸಿದರೆ 

ಹಿಂಗಷ್ಟಕನಾಗುವುದು. ಇಂಗನ್ನು ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಈ 
ಚೂರ್ಣನು ಅಜೀರ್ಣಜನ್ಯ ರೋಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗೃಹವೈದ್ಯನಿದ್ದಂತೆ. 

ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿ ರುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಮಧುಮೇಹ, ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ, ರಕ ದ ಒತ್ತಡಗಳಂತೆ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವೂ ಒಂದು ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಸಂತಾನವೆಂದು ಹೇಳಜೀಕಾ 
ಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಖಾರ್ಕಾನೆ, ಆಫೀಸ್ಗಳ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ 
ದಿಂದ ಹೇರಲ್ಪಡುವ ಆ ಕಾಲದ ಆಹಾರ ಪಾನೀಯ, ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ತ ನಿದ್ರೆ 
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ನಿಶ್ರಾಂತಿಗಳೇ ಈಗಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿವೆಯೆಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ನೌಕರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದವರು ಕೂಡ, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಇಪ್ಪುಗ ನ್ಡ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವನ್ನು 

ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಿತವಾದ ಚಹಾ ಕಾಫಿ, 

ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ಗಳೆ ಚಟವೂ ಸೇರಿ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿಗೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾದ 

ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ನಾಗೆರಿಕತೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಕಾಡಿಗೆ ಓಡುವ ಅನುಕೂಲತೆ 

ಯಾರಿಗಿದೆ?! ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಡೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: (೧) ನೌಕರಿಯ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ದೊರೆಯ 

ದಿದ್ದರೆ ಆಗ ಹೆಂಣುಹಂಸಲುಗಳನ್ಸು, ಇಲ್ಲವೇ ಅವುಗಳ ರಸವನ್ನು, ಇಲ್ಲವೇ 

ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು 
ಸೇವಿಸಬಾರದು. (೨) ಸಿಕ್ಕಿದ ಅಲ್ಲಾವಕಾಶದಲ್ಲಿಯೇ ಗಾಢ ನಿದ್ರೆ ಬರುವಂತೆ 

[ಅ] ಮಿತಾಹಾರ, [ಆ] ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತೇಜಕಗಳ ವರ್ಜನ, 
(ಇ) ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಜೀರ್ಣಗಳಾಗದೆಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 

ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (೩) ಬೆಳೆಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಸ್ಟೇ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ಪದೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು 

ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಿಗುವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು 
ಬಂದವರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟ ನೋವೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಬಂದ ಮೇಲೆ 

ಆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೈಕೊಂಡರೆ ಬೇಗ ಗುಣವಾಗುವುದೆಂದು ಸಾವಿರಾರು ಉದಾ 

ಹರಣೆಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಔಷಧಗಳ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕು, ಅಸ್ಟೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ, ಕಾಲಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನ 

ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈಗ, ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದವರಿಗೂ ಬರುವ 
ಸ ವಿ ತ್ಕ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತುಕೂಳ್ಳುವಾ: 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು. ಒಂದು ಸಂಣ ಕಾಯಿಲೆ ಎನಿಸಿದರೂ, ಕೆಲವರ 
ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಂಭೀರವಾದ ಶಾರೀರಿಕ ಅವ್ಯ ಸ್ಲೆಗಳಿರು 

ಬ 

ವುವು. ಆವುಗಳೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಣಿಯುವಂತಹವು. 
ಉದಾಹರಣೆಗೆ: (ಅ)ಯಕ್ಸತ್ (ಲಿವರ್) ಇಲ್ಲವೇ ಅದರ ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು 

Q 
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ಗಳಾಗುವುವು. (ಆ) ವೃಕ್ತ (ಕಡ್ಡಿ) ಇಲ್ಲವೇ ಅದರ ಅವಯೆವೆಗಳೆಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು 

ಗಳಾಗುವುವು. (ಇ) ಆಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಜು, ಸೂಜಿ, 

ಮುಂತಾದ ಮೊನಚಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿರುವುದು, ಮುಂತಾಗಿ. ಈ 
ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು ಸರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ ಗುಣವಾಗಲಾರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಂದ 

ನೋವು ಶಮನವಾಗದಿರುವಾಗ ಸುಲಭ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯದೆ, ಆ 

ಕಾಯಿಲೆಯವರನ್ನು ಬೇಗನೇ ಕುಶಲ ವೈದ್ಯರ ಕಂಣಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. 

ಮೇಸೆ ಹೇಳಿದ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂವದ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನಂತೆ ವಂಗ 

ಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು: (೧) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿನ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು. 

(೨) ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು. 

(೨) ಹುಳುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು. (೪) ಮೇಲಿನ ಮೂರಕ್ಕೂ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿರಣೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ 

ಬಾವು, ಕುರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹೊಟ್ಟ ನೋವು. 

ಅಲ್ಲದೆ, (೫) ಹೆಂಗಸರ ಮುಟ್ಟು, ಗೆರ್ಭಧಾರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ತಿಳಿಯುವಾ: 

(೧) ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ಇದರಲ್ಲಿ 
(ಅ) ಪಾಚಕರಸಗಳು ಸಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪವಿಸಬೆ ಅಜೀರ್ಣವುಂಬಾಗಿ ಅದರಿಂದ 

ಉತ್ಸನ್ನವಾಗುವ  ಹೊಟ್ಟಿನೋವು. (ಆ) ವಾಚಕರಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, 

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಚರ್ಮೆವನ್ನು ಸುಡುವ ಗುಣವುಳ್ಳ ವಾಗಿವೆ; ಅದರಿಂದ ಕಾಣಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು. ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೋವಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಕಾರಗಳಿನೆ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅಜೀರ್ಜಜನ್ಯ ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವೆಂದೂ, ಎರಡನೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತವೆಂದೂ ಕರೆಯ 
ಬಹುದು. ಕಾರಣ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೂ ಸುಲಭವಾಗಜೇಕು. 

ಅಜೀರ್ಣಜನ್ಯ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ಒಂದೆರಡು ದಿನ ಉಸವಾಸ 

ಇಲ್ಲವೇ ಹಂಣಿನ ರಸದ ಮೇಲೆ ಇರುವುದು, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮಿತಾಹಾರಗಳು 
ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಾಯಗಳು. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದ್ದ ಅಜೀರ್ಣವನ್ನು ಮತ್ತು ಅದರ 

ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಾದ ಹೊಟ್ಟೆಯುಬ್ಬರ ವಾಂತಿ, ತೇಗು, ನೋವು 
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ಗಳನ್ನು ಪರಿಹೆರಿಸಲು ಶುಂಠಿ ಪುಡಿ ೨ ಗುಂಜಿ, ಮತ್ತು ಓಮದ ಪುಡಿ ೨ ಗುಂಜಿ, 

ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗುವುದು. ಊಟದೆ 

ಮೊದಲ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಊಟದ ಕೊನೆಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ೧೦ ಗುಂಜಿ 

ಹಂಗ ೈಷ್ಟೈಕ ಚೂರ್ಣವನ್ನು ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬಹುದು. 

ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ಇದು ಪಾಚಕರಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 

ಹುಳಿರಸವು (ಆಮ್ಲ ಸಓಿತ್ತರಸವು), ಅನಶ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸುವುದರಿಂದೆ 

ಉಂಟಾಗುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋನಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉರಿಯೂ ವಾಂತಿಯೂ 

ಇರುವುದುಂಟು. ವಾಂತಿಯಾದರೆ ಹುಳಿಯಾಗಿರುವುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 

ವಾಂತಿಯಾದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇಲ್ಲದಂತಾಗುವುದು. ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಏತ್ಕರಸದ ಸ್ರಾವವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವ 

ಯೋಜನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ (೧) ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ, ಹುಳ್ಳಿ, ಕರಿದ 

ತಿನಿಸುಗಳು ತೀರ ಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. (೨) ಮಲನಿಸರ್ಜನವು ದಿನಾಲು 

ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಸ ೈಚ್ಛೆ ವಾಗಿ ಆಗುವಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯಗಳನ್ನೂ ಆಹಾರ 

ಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. (೩) ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆಗೆ ೧ 

ಚರ್ಮ್ಚ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ತೆಗೆದ ಅಳೆಲೆಕಾಯಿಯನ್ನು ತೇಯ್ದು ನೆಕ್ಕಬೇಕು. 

(೪) ದಿನಾಲು ೨ ಊಟಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನದೆ, ಬೇಯಿಸಿದ 

ನಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಸಂಕಟ, ಉರಿಗಳಾದಾಗ 

ರೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಣೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. (೫) ಚಹಾ 

ಕಾಥಿಗಳೆ ಬದಲಾಗಿ ಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ, ಮೆಂತೆ ಇವು ಸಮತೂಕ 

ಸೇರಿದ ಕಷಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಲು ಬೆಲ್ಲ ಬರಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. (೬) ಟೆಷಧರೂಪ 

ದಲ್ಲಿ ಜೀರಕಾದ್ಯವಲೇಹ, ಶಂಖಭೆಸ್ಮ, ಧಾತ್ರಿ ಲೋಹ, ಮಾದಳ ರಸಾಯನ 

ಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. (೭) ಬಾಳೆಹೆಂಣು, 

ಮೊಸರು, ಟೊಮೆಟೊ, ಕಾರ್ಯ, ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 

೨ ಪಾಚಕಾಂಗಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 

ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು, 

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಗದ, ಎಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣಜನ್ಯ ಮತ್ತು 

ಆಮ್ಲ ಓತ್ತದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವುಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ರಿಸದೆ ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸುವುದೆ 

ರಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ತಪ್ಪಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 
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(ಅ) ಆಗಾಗ ದಿನಾಲು ಹಲವು ಸಲ ತಿಂಡಿ ಕಾಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಚಟನಿರು 

ವವರಿಗೆ ಪಾಚಕರನಗಳು ಅತಿಯಾಗಿ ಸ್ರವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದುಂಟು. 

ಆಗ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಜೆಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಉವಾಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. [ಆ] ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತರಸವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ರವಿಸಿ ಉರಿ ಮತ್ತು 

ನೋವುಗಳಾದಾಗ ಸೈಂಭಕೆ, ಕ್ರಾರಪ್ರಥಾನ ಟಷಧಗಳಿಂದ ಕ್ಷಣಿಕ ಶಮನ 

ಪಡೆಯುವುದುಂಟು. ಅದರಿಂದ ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತವು ಒಳಗೆ ಕಲೆತು, ಮಲೆತು 

ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಂಣಿನಂತಹ ಬೇನೆಗಳಾಗಬಹುದು. 

| ಆಮ್ಲ ಪಿತ್ತ (ಹುಳಿತೇಗು ಮತ್ತು ವಾಂತಿಯುಳ್ಳ ಕಾಯಿಲೆ) ಮತ್ತು 

ಅಜೀರ್ಣ, ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಅತಿಯಾದ ಚಹಾ ಕಾಫಿಗಳಿಂದ ಬರುವ ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವಿಗೆ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡ 
ದಿದ್ದರೆ ಬಹುತರರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಂಣು (ಗ್ಯಾಸ್ ಟ್ರಕ್ ಅಲ್ಸರ್) ಆಗಿ ತೀವ್ರ 

ವಾದ ನೋವು ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಇಂತಕ್ ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಣ್ಣಿನ ನೋವಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ ವೆಂದರೆ, ಅದು ಹೊಟ್ಟಿ 

ಬರಿದಾಗಿರುವಾಗಲೂ ನೋಯುವುದು, ಉಂಡ ಮೇಲೂ ನೋಯುವುದು. 

ಈ (ಹೊಟ್ಟಿ ಹುಂಣಿನ) ವರ್ಗದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ವೈದ್ಯನಲ್ಲಿ 

ಜ್ಞ್ಞಾನಾನುಭವಗಳು ಬೇಕು; ರೋಗಿಯಲ್ಲಿ, ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲದವರೆಗೆ ಆಹಾರ 

ತಿನಿಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪಥ್ಕೋಪವಾನಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ಸಂಯಮ 

ಮನೋಬಲಗಳು ಇರಬೇಕು. ಅವು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಹೊಟ್ಟಿ 
ನೋವು ರೋಗಿಯನ್ನು ವರ್ಷಗಟ್ಟೆ ಕಾಡುವುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಅಂತಹೆ (ಹುಣ್ಣಿರುವ) ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿಗೆ 

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿಶ್ಸೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ 

ಹೊಟ್ಟಿ ಕೋವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಗುಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಣಾಗಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುವು 

ದಾದರೂ ಆ ಹುಣ್ಣಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ದುರಾಹಾರ ದುರ್ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಕೊಡುವ ರೋಗಿಗಳೂ ಅಪರೂಪ; ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಡಾಕ್ಟರುಗಳೂ 

ವಿರಳ... ಅದರಿಂದ ಮರಳಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹುಂಣಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ 

ವೇನೂ ಇಲ್ಲ. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: [ಅ] ಹುಂಣಿಗೆ ಮೂಲಕಾರಣಗಳಾದ ಅತ್ಯಾಹಾರ, ಅತಿ 
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ಯಾಗಿ ಚಹಾ ಕಾಫಿ, ಅವ್ಯಾಯಾಮ, ಮತ್ತು ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸ 

ಬೇಕು. [ಆ ಮೊದಲ ೨ - ೩ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರಗಳ ನ್ನೂ ವರ್ಜಿಸಿ, ಅದು 

ಅನಾಧ್ಯವೆನಿಸಿದರೆ ಬರಿಯ ಮೋಸುಂಬೆರಸವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ದಿನಾಲು 

ಸಂಜೆ ಚ ಮೂಲಕ ಮಲಶೋದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಅನಂತರ ಒಂದು 

ದಿನ ಬರಿಯೆ ಅಕ್ಕಿಗಂಜಿಯನ್ನಷ್ಟೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ಬೇಕು. ಮರುದಿನದಿಂದೆ, 

ನಿರಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ನಿತ್ಯಾಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾ ರಂಭಿಸಜೇಕು. [ಇ] ನೋವು 
ಇರುವ ಹೊಟ್ಟೆ ಯ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ, ತಂಣೀರಿನಲ್ಲ ಕಲಸಿದ ನುಂಣಗಿವ 

ಮುಂಣಿನ ಇ ಅಂಗುಲ ದನ್ಸ ಲೇನ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಇದನ್ನು 

ಇತಿ, ಮಲಗುವಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಔಷಧ: [೧] ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಿಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ 

೬ ಗಂಬೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರೆ ೨ ಆಡ್ ತುಪ್ಪ ಕಲಸಿ 

ಕುಡಿಯಜೀಕು. [೨] ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಿಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಫಿ ಸಂಜೆ 
೬ ಗಂಟಿಗೆ, ಚನ್ನಾಗಿ ಕಳಿತು ಹೆಣ್ಣಾದ ರಸಬಾಳೆಹಣಿ ಸ ಅರ್ಧವನ್ನು ತುಪ್ಪ 

ದಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಚನ್ನಾಗಿ ನುರಿಸಿ (ಅಗಿದು) ತಿನ್ನಬೇಕು. [೩] ಸುಗಂಧಿ ಬೇರು, 

ಜೇಷ್ಟಮಧು, ಇವುಗಳನ್ನು ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿದ ನುಂಣಗಿನ ಪುಡಿ 

೧ ಚಮ್ಚಾ, ೨ ಲೋಟ ವೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಟಿಳಿಸಿ 

ಗಾಳಿಸಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಯಬೇಕು. [೪] ಪ್ರವಾಳೆ 

ಪಂಚಾಮೃತ, ಕ್ರಿಮಿಕುಠಾರ, ಕಾಮದುಘಾ, ಬ್ಬೃಹತ್ಶಂಖವಟಿ, ಮುಂತಾದ 

ಸಿದ್ಧಾ ಷಧಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೆಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳು RE ರ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವುಗಳೆಲ್ಲಿಯೊ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗಬಲ್ಲುವು. 

(೩) ಹುಳುಗಳಿಂದಾಗುವ ಹೊಟಿ ಶೈ ನೋವು: ಹೊಟ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 

ವಿಧದ ಹುಳುಗಳಾಗಬಹುದಾದರೂ, ಜಪಂ ಹೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಮಳೆಹುಳು 

ಗಳ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡೆ ಜಂತುಗಳೇ ರ ವೆ. ಅವು ಇದ್ದಕೆ 

ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು "(ನಿಶೇಷವಾಗಿ' ಬರಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಿರುವಾಗ) ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಆಹಾರ 

ಚ ಗುಸು ಓಕರಿಕೆ, ಹೊಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುವಿಕೆ, ನಿದ್ರಾನಾಶ, ನಿದ್ದೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲುಕಡಿಯುವಿಕ್ಕೆ ಆಲಸ್ಯ ಗ ಚಿಹ್ಮೆಗಳೂ ಇರಬಹುದು. 
ಹುಳು ಹೋಗಿಸಲು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರಿಹೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಪಪ್ಪಾಯಿಹಂಣಿನ 
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ಬೀಜಗಳೆನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಅರ್ಧ ಚರ್ಮಚಾ, ೮ ಚೆಮ್ಜಾ 
ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ೧ ವಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು 
ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಭೇದಿಗೆ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. 

(೪) ಹೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 
ಕೊಂಡಿರುವ ಬಾವು, ಕುರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಮುಂತಾಡುವುಗಳಂದಾಗುವ 
ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನು: ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವ ನ್ನುಪಾ ಎ ರಂಭಾ 

ವಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗುರುತಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸಿ ಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸ ನುನುದು ಕಷ್ಟ. 

ಮೆತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸ ಯೇ ಅವಶ್ಯಕವಾಗುತ್ತದೆ 
ಸ್ರಾರಂಭಾವಸ್ಥೆಯ ಯಂ ಲ್ಲಿಯೇ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: 
[ಅ] ಅಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿದ್ದರೆ, ಸೇವಿಸಿದ ಆಹಾರವು ಆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗಿ, ಆಹಾರವು ಆ ಪ್ರದೇಶ 

ವನ್ನು ದಾಟಿದ ಬಳಿಕ ನೋವು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಟೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. ಆಹಾರ 
ಸೇವಿಸಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟ್ಟು ಗಂಕ ತ ಬಳಿಕ ನೋವು ಆರಂಭವಾಗುವುದು 
ಎಂಬ ಸಂಗತಿಯಿಂದ, ಬಾವು NEE ಆಹಾರಮಾರ್ಗದೆ (ಹೊಟ್ಟಿ ಕರುಳು 

ಗಳ) ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗು 
ವುಮ. ಹಾಗೆ ಊಹಿಸಿದುದನ್ನು, ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ, 
ತಟ್ಟಿ, ಒತ್ತಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳೆ Se [ಆ] ಈ ಫ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟೆ 
ನೋವುಗಳ ಇನ್ನೊ 1 ವೈಶಿಷ್ಟ ವೆಂದರೆ, ರೋಗಿಗೆ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ ಯಂ 
ನೋವಿನ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಫಿ ಓಕರಿಕ್ಕೆ 
ಅತಿಸಾರ (ಹೊಟ್ಟಿ ಜಾಡಿಸುವುದು) ಮ ಯಾಂ; [ಇ] 
ಕುರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಇಲ್ಲವೇ ಕರುಳಿನ ಒಳ ಮೈಯ ದಾಹದಿಂದ ಒಳೆಪೊರೆಯು 
ಕರಗುತ್ತಿ ದ್ದ ಡಿ ಹೊ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವುದಲ್ಲದೆ 
ಮಲವಿಸರ್ಜನದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಕಜ ಮಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಳದಂತಹ ವಸ್ತುವು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯಲ್ಲಿ 
[ಅ] ಕಾಯಿಲೆಯು, ಎಂದರೆ ಒಳಗಿನ ಬಾವು ಜಂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಇನ್ನೂ 
ಬೆಳೆಯದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕ್ರಮಗಳು, ಮತ್ತು [ಆ) ಇರುವ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು. 
ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕ ಕ್ರಮಗಳು ಎಂದು ಎರಡು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬಹುದು. 
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[ಅ] ಉಪ್ಪು» ಕಾರ, ಮಸಾಲೆ, ಕರಿದ ತಿನಿನ್ನು, ಅತಿಯಾಗಿ ಚಹಾ 

ಕಾಫಿ ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತೇಜಕಗಳನ್ನು ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. 

ಮೆಲವಿಸರ್ಜನವು ಸಮರ್ಸಕವಾಗಿ ಆಗುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. 

ಮಿತಾಹಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ಣ ಉಪವಾಸ 

ಇಲ್ಲವೇ ಮೋಸುಂಚಿರಸಿದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಉವವಾಸವಿದ್ದ ದಿನ ನೀರನ್ನು ಆಗಾಗ 

ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. 
[ಆ] ನೋವು ಇರುವ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಮಂಣಿನ 

ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲವೆ ಒದ್ದೆಬಟ್ಟೆಯ ಪಟ್ಟು ಇಟ್ಟು ಒಣ ಬಟ್ಟಿ ಸುತ್ತಬೇಕು; 

ಪರ್ಯಾಯಾುವಾಗಿ ಬಿಸಿನೀರು ತೆಂಣೀರುಗಳ ಸೇಕ ಕೊಡಬೇಕು. ಔಷಧ 

ವೆಂದು ದಿನಾಲು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಜೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳ ಆ - ೮ ಚಮ್ಚಾ ರೆಸವನ್ನು 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಪಪ್ಪಾಯಿ ಹಂಣಿನ ಹೊರಕವಚವನ್ನು ಕೆತ್ತಿದರೆ ಒಸರುವ 

ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಅರ್ಧ ಅರ್ಥ ಚಮ್ಚಾ ಹಾಕಿ 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ರಸ ೪ ಚಮ್ಜಾ, ಜೇನು ೨ ಚಮ್ಜಾ, 

ಬರೀ ಹೊಟ್ಟೆಯೆಲ್ಲಿ ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 
ಸಿದ್ಲೌಷಧಗಳು: ಮಹಾಮಂಜಿಷ್ಮಾದಿ ಕಾಥ, ಪುನರ್ನವಾದಿ ಕ್ವಾಥೆ, 

ಕಾಸೀಸ ಭಸ್ಮ. ಇವುಗಳನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

[೫] ಹೆಂಗಸರ ಮುಟ್ಟು ಗರ್ಭಧಾರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾದೆ 

ಹೊಟ್ಟೆ ನೋನು, ಹೊಟ್ಟಿಗೆ (ಆಹಾರಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ) ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದ 

ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯಗಳು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಾರವು. 

EE 



ಎದೆನೋವು 

ಎಬಿನೋನು ಎಂದರೇನು?: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್- 

ಭಾಗವೆಲ್ಲ ಎಜೆಯೆನಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ರದೇಶದ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ನೋನೆನಿಸಿದರೂ ಆದು ಎದೆನೋವೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಲಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ, ವುವ್ಚೆಸ್ಕ ಹೃದಯಾವರಣ, ವುಪ್ಪುಸಾವರಣ, 

ಆಹಾರನಾಳೆ, ಶ್ವಾಸನಾಳ, ಬೃಹತ್ರಕ್ತನಾಳ, ಮುಂತಾಗಿ ಅನೇಕ ಅಂಗ 

ಗಳಿರುವುವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೇನೆಯಿದ್ದರೂ ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಆಲ್ಲದೆ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಜಕರ, 

ಕರುಳು, ವೃಕ್ಕ ಕಿಡ್ನಿ], ಕಂಠೆಗ್ರಂಥಿಗಳು, ಮುಂತಾಡುವುಗಳೊಳಗಿನ ಬೇನೆ 

ಗಳೊ ದೂರಾನ್ಹಯದಿಂದ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗೆ 

ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಎದೆನೋವೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರೋಗವಾಗಿರದೆ, 

ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಜಿ 
ನೋವಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೇವಲ ಎದೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸದೆ, 
ಆ ನೋವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಅಂಗಗಳೊಳಗಿನ ಅಕ್ರಮ 
ಗಳನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. 

ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ. ಎದೆನೋವಿಗೆ ಕ್ಲ್ಲಕವಾದ ಕೆಲವು ಕಾರಣ 

ಗಳಿರಬಹುದು, ಆಥವಾ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಶರೀರದ ಬೇರೆ 

ಭಾಗಗಳೊಳಗಿನ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾಯುಗಳು ಉಳುಕಿ (ನರ ತೊಡಕಿ) ನೋವಾಗು 

ವಂತೆ, ಎದೆಯ ಹೊರಸ್ವಾಯುಗಳು ಉಳುಕಿ ಎದೆನೋವಾಗಬಹುದು; ಸುಖ 

ಜೀವಿಗಳಾದವರು ಎಂದಾದರೊಮ್ಮೆ ಪೇಟಿಯಿಂದ ಭಾರವಸ್ತುವೊಂದನ್ನು 

ಹೊತ್ತು, ತಂದರೆ ಎಜೆನೋವಾಗಬಹುದು. ಯಉಗೆಬಂಡಿ ಮುಂತಾಡೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಳಾಭಾವದಿಂದ ತುಂಬ ಮುದುಡಿಕೊಂಡು ಬಹಳೆ ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಲಗಿರು 

ವುದರಿಂದ, ಅಥವಾ ದಿಂಬಿನ ಅಭ್ಯಾನವಿರುವವರು ದಿಂಬ್ಲ್ಲದೆ ಮಲಗುವುದ 

ರಿಂದ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಎತ್ತರವಾದ ದಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗುವುದರಿಂದ, 

ಎದೆಯ ಸ್ತಾಯುಗಳು ಹೀಚಿ ಹಿಚುಕಲ್ಪಟ್ಟು ಎದೆನೋವು ಉಂಬಾಗ 
ಬಹುದು. 



೧8] ಎದೆನೋವು ೨೧೭ 

ಬಹುಶಃ ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಟೋಪಚಾರೆ ಹು 
ದಿಂದ ಗುಣವಾಗುವುದು. ಆಲ್ಲೋಪಜಾರವೆಂದರೆ ನೋವಿರುವ ಸಳಕ್ರೆ 

he 

24 po (ಲ ಡ್ ು 
6. 

9 le 
(6 4 

ಅಟ 
(ol ೧) ₹ O ಣಿ ಗ (ನ ಸಃ 3) ೨೨ ನ ಸು ತಿಕಿ 

ಹೃದಯಸ್ತಂಭನದಿಂದ ಸಾಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಅದಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಎದಬಿನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲು 

ಕ್ರಿರುವ ೫೦೦ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ 
ನೋವಿರಬಹುದೆಂಬ ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 

ಲಕ್ಷ್ಮೀಸುವುದು ಹಿತಕರ. ಹಾಗೆಯೇ, ಹೃದಯದ ಕೋಗಡಾದ ಎನನ ನೇವ 

ರುವ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ, ಅದೇ ರೋಗವಿಂದ ಸಾಯುಬಹು 

ದೆಂಬ ಆದೇ ಸಮಿತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಿಸಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂಡೆ 

ಎದೆನೋವಿನಿಂದೆ ಬಳೆಲುವುದಾಗಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎದೆಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ನೋವಿರುವುದಾಗಲಿ, ಹೃದಯರೋಗದ ಲಕ್ಷಣವೇ ಆಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಭ್ರಮೆ 
ಯಿಂದ ಜಿಂತಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲದ ಹ್ಮದ್ರೋಗವು 

ಹುಟ್ಟಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯ್ಲ್ಲವೇ? 
ಎಡೆನೋನಿನ ಪ್ರಕಾರಗಳು: ಎದೆನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸೂಲನಾಗಿ ೩ 

ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು: [೧] ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಾಡುವ ನೋವು. [೨] 
ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ 

ನೋವು. [2] ಸುಮ್ಮನಿರುವಾಗ ನೋವಿಲ್ಲದೆ, ಆಲುಗಾಡಿದಾಗ ಆಥವಾ 

ಕೈಯಿಂದ ಒತ್ತಿದಾಗ ಮಾತ್ರೆ ಕಾಣಿಸುವ ನೋವು. ಹೈದಯರೋಗದಿಂದೆ 
ಬರುವ ಎದೆನೋವನ್ನು ಈಗ ವಿವರಿಸದೆ, ಮೇಲ್ವಂಡ ಮೂರು ವರ್ಗದ ಎದೆ 

ನೋವುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ವಿನೇಚಿಸುತ್ತೇನೆ: 

(೧) ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಾಡುವ ಎದೆನೋವುಃ ಇದು ಬೇಕೆ ಎರಡು 

ಪ್ರಕಾರದ ನೋವುಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು 

ಎದೆಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ (ಯಾವ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯಾದರೂ) ಇರುವೆ 



೨೧೮ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಹುಂಣು, ಕುರು, ಹುಗುಳುಗಳೆ ಸರಿಣಾಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆಹಾರನಾಳ್ಮ 
ಶ್ವಾಸನಾಳ, ಜಠೆರದೊಳೆಗಿನ ದಾಹದ (ಕೆರಳಿಕೆಯೆ) ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಾಲಗೆ 
ಯಿಂದ ಗಂಕಿಲು ೨ ಹೊಟ್ಟಿಯವರೆಗೆ ಹ ಹುಗುಳು ಆಗಿರುವುದರ ಸರಿಣಾಮವಾಗ್ಕಿ 

pi ಒಳಗೆ ಆಥವಾ ಎದೆಯ ಹೊರವದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆರಳುತ್ತಿರುವ ಕುರುಗಳ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳೂ ಒಂದು ವಿಧದ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ರಾಗಿ 
ವರ್ಣಿ pe ಎದೆನೋವೆನಿಸುವುದುಂಟು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಆಗ We 

ರುವ ನೆಗಡಿ ಕೆಮ್ಮು ಜ್ವರಗಳ ವ್ವ ಆ ಆ ಹಾಗೆ ಎದೆನೋವು 
ಕಾಣಿಸಿಕೊ ಬೊಳ್ಳಿ ಬ ಬಹುದು. 

(೨) i: ಆಥನಾ ರಾತ್ರಿ ಏಶಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 

ಕಾಣುವ ಎದೆನೋವು: ಇಂತಹ ಎದೆನೋವು ಬಹುಶಃ ಆಹಾರ ಪಚನ 

ೂಲೆಗಿ ಗತ ದೋಷದಿಂದ, ಇಲ್ಲವೇ ಕೋಷ್ಠದ (ಆಹಾರಮಾರ್ಗದು) 

He ದರೊಂದು ಕಡೆ ಹುಣ್ಣು, ಬಾನ್ರ, ನಂಕೋಚ ಕಗಳಿರುವುದರಿಂದ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಆಹಾರವು ಜೀರ್ಣನಾಗಷೆ ದ ದುರ್ಡಾಯು 

[ಗ್ಯಾಸ್] ಹುಟ್ಟಿ ಕೊಂಡಾಗ ಇ ಇಲ್ಲವೇ ಆಹಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣ್ಯಾದ ವ ಪ್ರದೇಶ 

ದಿಂದ ಆಹಾರವು ಹಾಯ್ದುಹೋಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಎದೆನೋವು, ಹೊಟ್ಟಿ 

ನೋವು, ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೇಗು ಹೂಸುಗಳು 

ಬಂದು, ದುವಾ ಸಕತ ತಗ್ಗಿದಾಗ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟಿಹು ೧ನ ಭಾಗದಿಂದ 

ಆಹಾರವು ದಾಟ ಹೋದ ಬಳಕ ಎದೆನೋವು ತನ್ನಷ್ಪ ಸಕ್ತ್ ತೆಗ್ಗಬಹುದು. 

(೩) ಅಲುಗಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಎದೆನೋವು: ಈ 'ಪ್ರಕಾ ಕಾರದ ಎಜೆ 

ನೋವು, ಆಜಿ ಈಚೆ ಬಾಗುವಾಗ ಅಲುಗಾಡುವಾಗ ಕಾಡುವುದು. ನಿಶ್ಚಲ 

ವಾಗಿರುವಾಗ ನೋಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಎದೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬಿಗುನಿ 

ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಸೊಟ್ಟಪಟ್ಟಿನಾಗಿ ಬಹೆಳೆ ಹೊತ್ತು ಕೂರು 

ವ್ರದರಿಂದ hi ಗುವುದರಿಂದೆ, ಹೊಸತಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ 

ದುದರಿಂದ, ಭಾರ ಎತ್ತುವಾಗ ಹಾರುವಾಗ ನಡೆಯುವಾಗ ಚುಡಾ ಯು 

ಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತೊಡಕಿ ಉಳುಕಿ (ಒಳೆದು, ಒಲೆದು) ಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ 

ಈ ಪ್ರಕಾರದ ಎದೆನೋವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಸೆಟ್ಟು ಜಗ ಸನ 'ದರಿಂದ 

ಬಜ ಎದೆನೋವು ೧ನೆಯ ಮತ್ತು ೨ನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ಎರಡೊ ಬಗೆಯೊ 

ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ದ್ಹಾಗಿರಬಹುದು. 

ಶ್ರ 



ಎದೆನೋವು ೨೧೯ 

ನೋವಿನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನನುಸರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡೆ ಬೇರೆ ಬೇನಿಯಾಗ 

ಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಗಂಭೀರ ಎದೆನೋವು 
ಗೆಂಭೇರ ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನೋದಿ ಯಾರೂ ಇಇಬರಿಸಡಜೈಿಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಗಂಭೀರವೆಂದರೆ "ಅಲಕ್ಷ್ಯಿಸಲಾಗದ' ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಥಮಾಡಬೇಕು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ಎದೆನೋವು ಅಪಾಯೆಕರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೂಲ 
ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಲಕ್ಷ್ಮೀಸಿದರೆ ಅದೇ ನೋವು ಅಪಾಯದ ನೋಶೆಯನ್ನು 

ಮುಟ್ಟಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕೆ ಗಂಜೀರ ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣವನ್ನು ಉಪ 

ಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂತಹ ಗಂಭೀರ ಎದೆನೋವಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆಯು 

ರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ: 
ಅತಿವ್ಯವಾಂಯು ಭಾರಾದ್ವಾ ಯದ್ಭಾಶ್ವಗೆಜನಿ ಹೈ! 

ರೂಕ್ಸಸ್ಕೋರಃಕ್ಷತಂ ಮಾಯುರ್ಗೈಹೀತ್ತಾ ಕಾಸಮಾಚರೇತ್ | 

ಎಂದರೆ ಅತಿಮೈಥುನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಭಾರ ಹೊರುವುದರಿಂದ 

ಮತ್ತು ವೇಗದಿಂದ ಓಡುವ ಕುದುರೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ 

ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ವಾಯುದೋಷವು ಸ್ರಕೋಪಗೊಂಡು ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶ 

ದೊಳಗಿನ ಹೃದಯ, ವುಪು ಸ ಮುಂತಾದ ಜೇವಾಂಗಗಳ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಸ್ಟಾಯುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರೂಕತೆಯನ್ನುಂಟಿಮಾಡಿ ಉರಃಕ್ಷತಗಳನ್ನು (ನೋವು, 

ಗಾಯ, ಹುಣ್ಣು] ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಣಾಮಗಳಾದಾಗಿ 

ಮೊದಮೊದಲು ಒಣದಾದ ಸೂಸುಕೆಮ್ಮು ಅನೇಕ ದಿನಗಳವತೆಗಿದ್ದು : ಮುಂದೆ 

ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. *ಸಪೂರ್ವಂ ಕಾಸಶೇ ಶುಷ್ವಂ ಶತಶಃ 

ಸ್ಮೀವೇತ್ ಸಶೋಣಿತಂ? - ಎಂದರೆ ಮೊದಲು ಒಣಕೆಮ್ಮು ಇದ್ದದ್ದು 

ಬರುಬರುತ್ತ ಉಗುಳಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಳಲಾರಂಭಿಸುವುದು. ಕೆಮ್ಮುವಾಗ ಅಥವಾ 

ವೇಗವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿಸುವಾಗ, ಕೆಲವರಿಗಂತೂ, "ಸೂಚೀಭಿರಿವ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ವಾಭಿಃ 

ಶುದ್ಯಮಾನೇನ ಶೂಲಿನಾ' - ಎಂದರೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ 

ದಂತೆ ವೇದನೆಯಾಗುವುದು. 

ಉರಃಕ್ಷತ, ಅರ್ಥಾತ್ ಗಂಭೀರವಾದ ಎದೆನೋವಿಗೆ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ 

ಅತಿಮೈಥುನ ಮತ್ತು ದುಡಿಮೆಗಳು ಆಧುನಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿರು 
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ಪ್ರದರಿಂದಲೇ ಈಗ ಎಡೆನೋವುಗಳೂ, "ಹಾರ್ಬ್ಫೇಲ್, ಫ್ಹೂರಿಸಿ, ಓಟ. ಬ? 
ಮುಂತಾದ bess ರ ರೋಗಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಬತ್ತಿವೆ ಆದರೆ ಭೀಕರನನ್ನು ಆ 

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಚ ಅವುಗಳ ೫. 1.12 ಅತಿಮ್ನೆ, ಧು ನ ಅಆತಿಶ ಗಾಗ. 
ಗ 

ಯಿಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಭೀಕರ ರೋಗಗಳೇ ಹು ಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳ ws ಕ್ರೌ ಹಾ ಕ €) ನ ಚತ್ರ 22 ಕೆ, ಡಿ 
me MW 
ck 

ಅಲ್ಲದೆ, "ವೇಗಾನರೋಧಾಶ್ ನಿಷಮಾಶನಾತ್? - ಎಂದರೆ, ಮಲ 

ಮೂತ್ರ ಹಸಿವು ನಿದ್ರೆ ಮಂತಾದ ಸಹಜ ವೇಗಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಪೂರೈಸದಿರುವುದೂ, ವಿಷಮಾಶನ, ಎಂದರೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ, 

ಆಧವಾ ಯಾವುದನ್ನು ಬೆರಸಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ವಿಷಪರಿಣಾಮವಾಗುವುದೋ 

ಅಂತಹ ಆಹಾರ ಸ ಇನೀಯ ಗಳನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಿಸುವುದೂ ಆಧುನಿಕ 

ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಜಿಶಾಪಗಳಾಗಿವೆ. ಆಂತಹ ದುರಭ್ಯಾನಗಳಿಂದಲೂ ಶರೀರ 

ದಲ್ಲಿ ವಾತದೋಷವು ಪ್ರಕೋಪವಾಗಿ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದ ಭಳ 

(ಹೈ ದಯ ವ್ರಪ್ಪುಸಗಳ ಸ ಸ್ನಾಯುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚ್ ಲ್ಲ) ಸಿ ಸತೆಯು 

ಒಣಗಿ, ಅನೇಕ ವಿಧದ ಎಜೆನೋವುಗಳ ನ್ನು Me RE 

ಎದೆನೋವು ಉಂಟಾದ ಕೂಡಲೇ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಗಾಬರಿ 

ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೃದಯರೋಗವೆಂದೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಒಮ್ಮೆಲೇ 
ಎಕ್ಸ್ ಶೇ "ತೆಗೆಸುತ್ತಾರೆ.* ಅಂತಹ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅವರವರ ಎಡೆನೋವಿಗೆ - 

ಹಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್, ಪ್ಲೂರಿಸಿ, ಎಂಜೋಕಾರ್ಡ್ಯ್ಯಾಕಿ ಬಸ್. ವೆರಿಕಾರ್ಡೈಟಸ್ ಸ 

ಪ್ಯಾಲಿ ಟೀಶನ್. » ಅಲ್ಕರ್, "ಕ್ಯಾನ್ಸ ರ್, ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥವಾಗದ ನಾಮಕರಣ' 

ವಾಗಿದ್ದ ರಂತ ತೂ ರೋಗಿಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಎದೆಯನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, 

ಸಾವಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ನೆನೆಯುತ್ತ ಕುಳಿತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಲಕ್ಷ್ಯವೂ 

ಎದೆಯ ಕಡೆಗೇ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 
ಆದ್ದರಿಂದ, ಎದೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬಯಸುತ್ತೇವೆ: ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮುಂತಾದ ಸಾಧನಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ, 

ಯೆಂದ ಸ್ಟಾನಿತವಾದ ಮೇೇಲ್ವಂಡೆ ರೋಗಗಳು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ' ಹೈದಯ' 

ಫ್ರಪ್ಪುಸಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುಹು ನಿಜನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ. ಆ ಅಂಗಗಳ 

ಖಿಕ್ಕಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕೈಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯನೆಂದು ಒಪ್ಪಿದರೂ, ಅವು' 
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ಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣನಳಾದೆ ಅತಿಮೈಥುನ, ಅತಿಶ್ರಮೆ, ವಿವಮಾಶನೆ 
ಗಳಷ್ಟು ವರ್ಜಿಸಡೆ ಕೇವಲ ಹೃದ ು ಪುಪ್ಪುಸಗಳಿಗೆಃ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುತ್ತ. 

ಕೋದರೆ ಎದೆನೋವು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರವಾಗಲಾರದು. ಮೇಲ್ವುಂಡ ತಪ್ಪು 

ಕಿಫ್ಸಯೇ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಾರದಕ್ಲಿರುವ್ರದರಿಂದ್ಕ ಮೆತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು 

ಕೂಡಲೇ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಮರುಳಾಗು 

ರಿಂದ, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವ ಎದೆನೋವು *“ಗೆಂಭೀರ' ವಾಗುವೆ 
ಆ ಎಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. 

ಕ 
ಹ 

೬ ತ್ 

202. do 
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ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಎದೆನೋವಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹೇಳುವ ಮೊದಲು, ಗಂಭೀರ ಎದೆನೋವಿನೆ 

ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದೆರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸು 

ವುದು ಒಳಿತೆನಿಸುತ್ತೆದೆ: "ಎದೆನೋವು ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೃದಯನೋಗವಿದೆ. 
ಯೆಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಎದೆನೋವಿನ ನೂರು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 
ಮಾತ್ರ ಹೃದಯದ ದೋಷವಿರಬಹುದು. ಹೃದಯದ ದೋಹವುಳ್ಳ ಐದು' 

ನೂರು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಭೀರನಾದ ಹ್ಲದಯ' 
ರೋಗವುಳ್ಳಿ ವರಾಗಿರಬಹುದು.' ಆದ್ದರಿಂದ ಎದೆನೋವು ಉಂಟಾದೊಡಕೆ 

ಅದು ಹೃದಯಶೋಗ (ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಜ್) ಎಂದು ದಿಗಿಲುಗೊಳ್ಳದೆ, ಅದರೆ' 

ಮೂಲ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. 

ಹೃದಯರೋಗಜನ್ಯ ಹೋನಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ: ತಮ್ಮ ಎದೆನೋವಿಗೆ 

ಹೃದಯದೋಷವೇ ಕಾರಣವೆಂದು ನಿರ್ಧಾರವಾದರೆೆ, ಮೊದಲು ತನುಮನಗಳೆ 

ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಜೇಕು. ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳಲ್ಲಿ ವೇಳೆ 
ಕಳೆಯದೆ, ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ 

ಹೃದೆಯೆಜೋಷವು ಒಂದೆರಡು ವಾರಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣವಾಗುವ: 

ಕ್ಸು ದ್ರರೋಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಥವಾ ಗಂಭೀರ ರೋಗದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ! 

ದ್ವರೂ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಆಹಾರ" 

ವಿಹಾರಗಳಿಲ್ಲಿ' ಸರಿಯಾದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆ ರೋಗವನ್ನು 
ಗಂಭೀರವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಬಹುದು: ಎದೆನೋವು. ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗೆ 
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ಕೂಡಲೇ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯ” ಸಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಕೆಳಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದರೆ ನೋವು 

ಶಮನವಾಗುವುದು. 

ಅ] ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎದೆನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ 

ಕೈಕಾಲುಗಳು ಗಲ ಭಿಸಿದ್ದರೆ ಕೈಗಳನ್ನೂ ಪಾದಗಳೆನ್ನೂ ಬಿಸಿ 

ನೇಂನಲ ಮುಳುಗಿಸಿಡಬೇಕು. ಹ ಮೈಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಹೊದ್ದು ಕೊಂಡಿರ 

ಬೀಕು. ಬಾಟ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ, ಕ್ರೈ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಾಟ ಗಳನ್ನು 

ತಗುಲಿಸಿ ಇಟ್ಟಿ ಕೊಳ್ಳಲೂ ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ 

ರಕ್ತಭಾರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ, ತಾತ್ವಾಲಿಕೆವಾಗಿ ನೋವು ಶಮನವಾಗಬಹುದು. 

[ಆ] ನೋವು ವ್ರರಲಭವಾದಾಗ ತಲೆ ಕೈ ಪಾದಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿದ್ದಕೆ 

ಅವನ್ನು ತಂಣೀರಿನಲ್ಲೇ ಮುಲ ಗಿಸಿಡೆಬೇಕು. ಮೈಮೇಲೆ ಏನನ್ನಾದರೂ 

ಹೊದಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಹೃದಯಪ್ರ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಗಿನ ಹಗುರಾದ 

ಹೊದಿಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಪ್ರದೇಶವು ಎತ್ತ ರವಾಗಿರುವಂತೆ 

ಬೆಸ್ತಿಗೆ ದಿಂಬುಗಳನ್ನು ಕೂಟ್ಟು ಮಲಗಿಸಬೇಕು. 

[ಇ] ಎದೆನೋವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಮೇಲಿನಂತೆ ಕ್ಸ ಪಾದೆಗಳಲ್ಲದೆ 

ಮೈಯೂ ತಂಣಗಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದರೆ, ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿ, ದ್ದ ರೆ, ಬೀ 

ಕಾಫಿ ಬ್ರಾಂದಿ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತೆ ಕ್ ಪೇಯಗಳನ್ನು ತೊಡಬೇಕು. 

ಬ್ರಾಂದಿ ತೊಡುವುದಾದಕೆ ಒಂದು "ಕೋಟ ಬಿಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದೆರಡು 

ಚಮ್ಚಾ ಬ್ರಾಂದಿ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಥವಾ 

ಕಾಲು “ಗಂಟಿಸೂಮ್ಮೆ ಎರಡೆರಡು ಚಮ್ಸಾ ಕುಡಿಸುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 

[ಈ] ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ಗಳಿದ್ದ ಕೆ ಒಂದು ಚಮ್ಚಾ 

ವೀಳ್ಯೆದೆಲೆರಸ್ಯ ಅರ್ಧ ಚಮ್ ಚಾ ಜೇನು ಸೇರಿಸಿ, "ದರಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತ್ರೆ 

ಮ ತೇಯ್ದು ನೆಕ್ಟಿಸಬೇಕು. 

[ಉ] ರೋಗಿಗೆ ಮನೋಬಲವಿದ್ದರೆ ತನಗೆ ಸುಖವೆನಿಸುವ ಆಸನ 

ಹಾಕಿ ಕುಳಿತು, ಅಥವಾ ಸುಖವಾಗಿ ಕ್ಸ ಕಾಲು ನೀಡಿ ಮಲಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಫ 

ಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಜೇಕು. ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವೆನಿಸದಂತೆ 

ಸ ಾಶವಾಗಿ ಉಸಿರು ಒಳೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ ಕೆ ಹೊರಗೆ ಬಿಡುವು 

ದನ್ನೂ ಮಾಡಬೇಕು. "ಹಾಗೆ ದೀರ್ಥಶ್ನಾಸ ಜಃ ಉಸಿರಾಟದ ಸ ಸದ್ದಿನ ಜ್ 
ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಏಕಾಗ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೃದಯದ ನಾಡಿ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ 
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ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಕ್ಕು, ನೋವು ಕೊಡೆಶೇ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು. 

[ಊ] ನೋವು ತಡೆದು ತಡೆದು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹುರಿದ ಇಂಗು ಮತ್ತು 

ಸಜ್ಜೆ ಕರ್ಫೂರಗಳ ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ಗು ೦ಜಿಯೆಪ್ಪು ನೀರಿಸಿ, ಬಿಸಿನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 

ೇನಿನಲ್ಲಿ ಕಲಸಿ ಕೊಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಗಂಬೆಗೊಮ್ಮೆಯಂತೆ ಮೂರು 

ಇಲ್ಫು ನಲ ಕೊಡೆಬಹುದು. 

ಸ 
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ಮೇಲಿನ ಉಪಾಯಗಳಲ್ಲ, ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈವ್ಯರು ಬಾರದಿರುವಾಗ 
ಮಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳೆಂಬುದು ನೆನಸಿನಕ್ಲಿರಲಿ. 

(೧) ಹಗಲಿರುಳೂ ಕಾಡುವ es ಈ ಬಗೆಯೆ ಎಜೆ 

ನೋವಿನ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ಪ್ರದೇಶದೊಳ ನ ದಾಹ್ಮ ಹುಂಣು, ಕುರುಗಳಿರ ಹ 

ಹಿ ಮ ಹ್ಯಾ ಅಮ್ ಎ: ಮ್ನ ಏ ೨ ಧಾ ಭ್ರ 

ಬಹು ಇದ್ದ ದಿಂದ ಮ eB ಕಿತ ಯನು ಈಕೆ 

4 ಹ. ಕ ೪ ಲೋಟ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ೧ ಲೋಟ 

ಸಿಳಿಸಿ, ಬೆಳಗೆ ಸೂಜಿಗೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯ 

ಬೇಕು, ಒಂದು ವಾರ. 

(೨) ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾಶ್ರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 

ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವ ಎದೆನೋವಿಗೆ: ಅಹ್ ಎಪೆನೋವನಲಿ ಬಹುತರ 
ವಾಗಿ ಅಗಿ ಸವಾ ಅಜೀರ್ಣವಾಯು, ಆಹಾರಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆರಳಿಕೆಗಳಿರುವು 

ವೆಂದು ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಈ ಬಗೆಯೆ ಎಜಬನೋವಿಗಾಗಿ 

ಮೊದಲು ಒಂದಿರಡು ದಿವ ನಿತ್ಯದ ಆಹಾರ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವರ್ಜಿಸಿ, 

ಆಗಾಗ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಿರಬೇಕು. ದಿನಾಲು ಒಂದು ಸಲ ಬಸ್ತಿಯಿಂದ 

ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಹಸಿವು ತಡೆಯಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತಳೆ 

ಮೋಸುಂಬೆಗಳ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಉಪವಾಸ ಮಗಿದೆ ಬಳಿಕ 

ಒಂದಿಂಡು ದಿನ ಹಾಲು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಅನ್ನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಸಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಚನ್ನಾಗಿ 

ನುರಿಸುತ್ತ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಒಂದೆರಡು ವಾರ ಮೆಂತೆ, ಜೀರಿಸ್ಥೆ 

ಕೊತ್ತುಂಬರಿ ಬೀಜದ ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿದ ವಸ್ತ್ರಗಲಿತ ಪುಡಿ ೨ ಚಮಚಾ, 
ನೀರು ೪ ಲೋಟ ಸೇಂಸಿ ಕುದಿಸಿ ೧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ, ಎರಡೂ ಸಲದೆ ಊಟಿ 
ವಾದ ಕೂಡಲೇ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಕುಡಿಯ ಬೇಕು. 



೨೨೪ ಬಡೆವೆರೆ ವೈದ್ಡೆ 

(೩) ಅಲುಗಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವ ಎಜ“ಿ 

ನೋವಿಗೆ: ಈ ಬಗೆಯ ಎದೆನೋವು ಬ್ ರವಾಗಿ ಎದೆಯ ಬಿಭವಾ ಪಕ್ಸೆ 

ಗಳ ಸ್ಟಾ ಯುುಗಳೆ ಬಿಗಿತ ಉಳುಕುಗಳಿಂದೆ ಉಂಟಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದ ರಿಂದ 

ಆದಕ್ಕಾಗಿ ಅಶ್ವಗಂಧಾ, ಮೆಂತೆ, ಮತ್ತು ಜೇಷ್ಮಮಧುವನ್ನು ಸಮಭಾ ಗೆ 

ಸೇರಿಸಿ "ಮಾಡಿದೆ ವಸ್ರೆಗಲಿತ ಪುಡಿ ೨ ಚಮಚಾ, ನೀರು ೨ ಲೋಟ ಸೇಸಿ 

ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕಳೆಸಿ, ಗಾಳಿಸಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ನಾಲಾ ಬರು ದಿನ 

ಶುಡಿಯುಬೇಕು. 
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ನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟ ಬೇ ಬೇಕು. ಎದಿಗೂಡಿನ 

ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರುವಷ್ಟು ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕು ಪದರುಗಳ ಬಟ್ಟೆ 

ತಂಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಎದಿಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿ, ಆದರ 
ಮೇಲೆ ೨-೬, ಸುತ್ತು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿ, ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ಸಿನಿಂದ ಭದ್ರವಾಗಿಸ್ಸಿ 

ಮೇಲೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದು ಕೊಳ್ಳ ಜೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ವ ಬ್ಹಯನ್ನು. ತೆಗೆದು 

ಮೃದುವಾಗಿ ಎದೆಭಾಗವನ್ನುು ತಿ [ ಬೇಕು. ವೊ ಜ್ ೫೬. ಬಹಳೆ 

ಕಳೆಯ ನೋವುಗಳೂ ಗುಣವಾ ಗಿವೆ. 

ಎರಡನೇ ಪ ನ್ರಕಾರದ ಎದೆನೋವಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆಯೇ ಒದೆ ಸಟ್ಟಿಯನ್ನು 

ಎದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿ, ಎದೆಗೂಡಿನ ಕಳಗೆ ಕೆಳಹೊ ಸಹ ಮುಚ್ಚುವ 

ಕಟ್ಟಬೇಕು. MN ನೋವಿರುವಾಗ ಸಾಸಿವೆಯೆಣ್ಣೆಯನ್ತು ಅಂಗೈಗೆ ಹಚ್ಚಿ 

ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಬೇಕು. ಶೀಕೆ 

ಶಿ 

68 QC 

ಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟಿ, ಸು 

ಮೂರನೆಯ ಪ ಪ್ರಕಾರದ ನೋವಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಯೆಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಿ, ಶೀಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಕಾವು ಕೊಡಬೇಕು. 

(೪) ನೆಗಡಿಯ ಪೂರ್ವರೊಸದ ಎದೆನೋವು: ನಾಳೆ ನೆಗಡಿಯಾಗು 

ವುದಿದ್ದರೆ ಇಂದು ಎದೆನೋವು ಮೈ ಕೈ ನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ಪ್ರದುಂಟು, 
ಅದಕ್ಕೆ ಅರಿಸಿನ ಬೇರು, ಜೇಷ್ಮ ಮಧು, ಮೆಣಸು, ಇವನ್ನು ಕ ಕಾಲು 

ಕೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಎಂಡು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕೆ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ 

ಬೋಟಕ್ಸಿಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಆರ್ಧ ಲೋಟ ಹಾಲು ಸೇರಿಸಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 
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ಕುಡಿಯುಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಗಡಿ ಕೆನೆ 

ಎದೆನೋವುಗಳು ಗುಣವಾಗುವುವು. 

(೫) ಆಸ್ಥಿಜ್ವ ರದಿ೦ಂದ ಎದೆನೋವಪ್ರೆಃ ಒಳೆಗೊಳ ರೆ 

ವಿದ್ದರೂ ಎಜಿನೋವು ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲದವರಿನೆ ಇರುವುದು. ಆದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದೆ 

ಮೂರೂ ಔಷಧಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಮೃತಬಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಕಾಲು "ಕೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ 

ಕಷಾಯ ಮಾಡಿ, ಬಿಡದೆ ಒಂದು ಜು ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದೆ 

ಒಳಜ್ವ ರಗಳು ಗುಣವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ಕ. ಕ್ಷಯರೋಗದ ವ್ರಾರಂಭಾ 

ಗುಣವಾಗುವುದು. 

ಹ್ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ದಿಂದ ರಾ ಪ್ರೊ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ೨ ಅತಿಮೈಥುನ 

ನ 7೬ () ಸ [ 

1) 

ನ ೧೬ 

ಪುಸ್ತ 

ರಲಿ, ಆಥವಾ ಜ್ರ is ಬಂದಿರಲಿ, ಈ ಔಷಧವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ 

ಕೊಡಬೇಕು: ಅಶ್ವಗಂ ರ್ವ, ಶತಾವರಿ, ಶಂಖಪುಷ್ಟಿ, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಾಲು 

ನು [en ಕಾಲು ಶೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು ಎರಡು ಲ್ಲೋಟಿ 

ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಹಾಲು ಮಾ 

ಇಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ ಸಕ್ತರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು. ಹೀಗೆ ದಿನಾಲು ಎರಡು ಸಲ 

ದಂತೆ ಒಂದೆರಡು ತಿಂಗ ಳು ಕುಡಿಯುತ್ತ ಚ ಎದೆನೋವು ನಿತ್ರಾಣಗಳೆ 

ಪಂಹಾರವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ ತನುಮನಗಳು ಉಲ್ಲಾ ಸಭರಿತವಾಗ.ಪು್ರವು. 
(೭) ಫ್ಯಂದ ಪೂರ್ವರೂಪ ಎಜೆನೊ | ಏಲಸ್ಟೈ, ತ 

ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಹಿಪ್ಪಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಎರಡೆರಡು ತೊಲೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲು 

ಸಕ್ಕತ ಜೀನ ಮಧು, ಖರ್ಜೂರ, ಬೀಜದ್ರಾಕ್ಷೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ನಾಲ್ಕು 
ನಾಲ್ಕು ತೊಲೆ ಇವನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿ ಕುಟ್ಟಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳ ಬೀಕು... ಅದನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೊಲೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ 

ಒಂದು ತೊಲೆ, ಹಾಲಿನೊಡೆನೆ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಎಜನೋವು, ಕ್ಷಯ, ಜ್ವರ ಕೆಮ್ಮು, 

ಕಫದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರುವುದು, ಭ್ರಮೆ, ಮುಂತಾದ ರೋಗಗಳು ಶಮೆನವಾಗು 

ವುವು. ದಿವಂಗತ ಗುರುದೇವ ತಾರಾನಾಥರು ಈ ಯೋಗವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಗುಣ ಕಂಡಿದ್ದರು. 

(೮) ಹೃದಯ "ಹುತ್ತು ಫ್ರೆಸ್ಟ ಸವ ಅವರೆಣಗಳೆ ಶುಷ್ಕ ತೆ 

(ಸ್ಲೂರಿಸಿ ಫೆರಿಕಾರ್ಕೈಟಿಸ್)ಃ ಈ ಕಾಗ ಜೆ ಉಂಬಾದ ಎಜಿನೋವಿಗೂ 

«ತಿ 



೨.೨೬ ಬಡವರ ವೈದ್ಯ 

ಮೇಲಿನ ಯೋಗವು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಜೇಷ್ಠಮಧುವಿನ 

ಪುಡಿ ಅರ್ಧ ತೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು, ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲು 

ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ, ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಉಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಅದನ್ನು ನಾಲ್ಪು ಸಲ 

ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

(೯) ವಾತವಿಕಾರೆದ ಎಜೆನೋವು: ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿವಾತದ 

ಬೇನೆ ಇರುವವರಿಗೂ ಆಗಾಗ ಎದೆನೋವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದುಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ 

ಟಔಡೆಲುಬೇರು, ಜೇಷ್ಟಮಧು, ಆನೆನೆಗ್ಗಿಲು, ಕಾಲು ಕಾಲು ತೊಲೆ ಸೇರಿಸಿ 

ಎರಡು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕುದಿಸಿ ಅರ್ಧ ಲೋಟಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಗಾಳಿಸಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 
ಸಂಜೆ ಕಾಲು ಲೋಟ ಕುಡಿಯಬೇಕು. 

(೧೦) ಅಜೀರ್ಣ, ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗೆಳಿಂದುಂಬಾಗುವ 

ಎದೆನೋವು: ದಿನಾಲು ತಕ್ಕಷ್ಟು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಾಹಾರ ಈ 

ನಮ್ಮ ವರ್ಜಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಊಟಗಳ ಮೊದಲನೆಯ ತುತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲು 

ತೊಲೆ "ಹಿಂಗ್ಟಷ್ಟಕ' ಚೂರ್ಣವನ್ಟ್ವೂ ಒಂದೆರಡು ಚಮ್ಜಾ ತುಪ್ಪವನ್ನ್ಯೂ 

ಕಲಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು. ಹಿಂಗ್ರಷ್ಟಕ ಚೂರ್ಣ ಮಾಡುವ ರೀತಿ: ಇಂಗು, ಶುಂಠಿ, 

ಹಿಸ್ಪಲಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಕರಿಜೀರಿಗೆ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ, (ಧನಿಯಾ) ಸೈಂಧ 

ಲವಣ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮಭಾಗ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಕುಟ್ಟ ಚೂರ್ಣಿಸಿ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಹಿಂಗನ್ಮ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಗಾಗುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಕುಟ್ಟ ಬೇಕು. 

- 



ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 
ಗಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ: ಒಂದನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕುರು, ಕಜ್ಜಿ, ದದ್ದು, 

ಇಸುಬು ಮುಂತಾಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡವಾಗಿ ಬೆಳೆದು, ಎಷ್ಟು 

ದಿನಗಳಾದರೂ ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದಲೂ ಗುಣವಾಗದೆ ವ್ರಣವಾಗಿರು 

ವುದೂ, ಎರಡನೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು, ಆಯುಧಗಳ (ಚಾಕು ಇತ್ಯಾದಿ) ತಿವಿತ 
ಸುಡುಪಿಕೆ ಬೀಳುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಾಯುಗಳೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ 

ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬಾಹ್ಯ 

ಉಪಚಾರವಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧದ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ 

ವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ, ಹೊಟ್ಟಿ ಯೊಳಗಿನ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ ಕೊಡೆಜೇಕಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ನಿರಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರ:ವುದರಿಂದ 
ಅವನ್ನು ಒಂದನೆಯ ವಿಧದ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ನೋಡಬಹುದು. 

ಅಲ್ಲದೆ, ಎರಡನೆಯ ವಿಧದ ಗಾಯಗಳು ಬೇಗನೇ ಮಾಯಲು ಅನುಕೂಲ 

ವಾಗುವಂತೆ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆಯುಳ್ಳ ಅನುತ್ತೇಜಕ, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಆಹಾರ 

ವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳಿತು. 

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಉಪಾಯಗಳು ಹೊಸ ಗಾಯಗಳಿಗೂ ಹಳೆಯ ಗಾಯ 

ಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಗುಣಕಾರಿಯೆಂದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದೊಂದು 

ಗಾಯದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾಗುವುದು: (೧) 

ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. (೨) ಕೀವು ಆಗಿ ಕೊಳೆತು ಜೀಹಸಾಮಗ್ರಿ 

ಗಳು ನಾಶಹೊಂದದಂತೆ ನಿರೋಧಿಸುವುದು. (೩) ನಷ್ಟವಾದ ದೇಹಸಾಮಗ್ರಿ 
ಗಳು ಪುನಃ ಬೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವುದು. 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾಪದ್ಧಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಗುರಿಗಳಿದ್ದರೂ 

ಅದರಲ್ಲಿ "ಗಾಯವು ಕೊಳೆಯಲು ಅಥವಾ ಮಾಯದಿರಲು ಕ್ರಿಮಿಗಳೇ ಕಾರಣ 

ವಾಗಿವೆ' ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿರುವುದರಿಂದೆ, ಅವರ ವ್ರ ಣಚಿಕಿತೈಯ ಮುಖ್ಯ 

ಗುರಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನದಿನವೂ ಹೊಸ ಹೊಸ 

ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಲೆಯ ಕಿಮಿನಾಶಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸಂಶೋ 



ವಿಲ್ಲಾ 
ಜಿ 

ಹೆಜಾ,ಗುತಿ ಬೆ. ಆದರಿಂದ ಅತ ವರಾದ ರಶಿಯೆದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಕಳೆದ 
9 — ಜ್ರ ಕಾವಿ ಸ್ ೨ ಸ: 

ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಾಯಾಳು ಸೈನಿಕರಿಗೆ ಬರಿಯ ಊಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 

ಮಾಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ ಸತ್ಸರಿಣಾಮವನ್ನುು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಳದ ಯುದ್ಧ 

ದಲ್ಲಿ ರಶಿಯದ ವ್ರಣಚಿಕೆತ್ಸೆಯ ವೆಚ್ಚವು ಎಲ್ಲಾ ರಾವ್ಟ್ರಗಳ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ 

ಯಾಗಿತು.; ಗಾಯಾಳುಗಳ ಮರಣನಂಖ್ಯೆಯೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಾನಿತ್ತು. 
ಎಟಿ % ಶಿ ಣಿ ಕ್ರಾ ಧಿ Pe ಇಷ್ಟಾ ಇನಾಸ ದ ಹ ಕಾಲೆ ಲ್ ಲಾ ಇ ಡಿ ಸು 

ಅದೆಲ್ಲ ್ರ ಜ್ ಸೀತ ಶಲ ವಹತಿ ಒಂದು ಲೂ ಬತ ಆ ಮಿತ್ರ 

ಬರದವ. 

ಆದನ್ನು ತಿಳಿದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಕೂಡೆ ನನ್ನ ವ್ರಣಚಿಕಿತ್ಸೆಯನು.- ತ್ರಿ 

ನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ವಾಡಿಕೆ ಕಯನ್ನಿಟ್ಟು 

ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬ Ee ಕಂಡಿದೆ. ವ್ರಣ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲೆ ಕ್ವ ದ್ಯರು ಉವಯೋಗಿಸುವ ಬಿಸ್ಮರ್, ಘಫೋದ್ಮಿಕ್ ಆಸಿಡ್, 

ಐಡಾಯ್ಡ್ , ಸಲ್ಲಾ ಚೂರ್ಣಗಳು ಕ್ರಿ ರಾತ್ ಮಾಡುವು ಔರ ಜಿ ಜೊತೆಗೆ. 

ದೇಹಸಾಮಗ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿರುವ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ (ಮಾಯುವ) ಶಕ್ತಿ 
ರನ್ನೂ ಆಪಸರಿಸುವುವೆಂದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಾಗು ಶಿದೆ. ಆದರೆ ಉ 

ನೀರು ಅ ಕವೂ ಹೌದು, ದೇಹಧಾತುಗಳಿಗೆ ನೋಷಕವೂ ಹೌದು. 

ಗಾಯವು ಉಾವ್ರದರಿಂದಲೇ ಆಗಿರಲಿ, ಹೊಸತಾಗಿರಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿ 

ರಲಿ, ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಆದ 

ಕ್ಟಾಗಿ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರನ್ನು ಹೀ ಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕು: ಒಂದು ತಂಬಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರಿಗೆ 

ಮೂರು ಜಹಾ ಚಮ್ಚಾ ಉಪ್ಪು (ಅಡಿಗೆಗೆ ಹಾಕುವ Wh. ಹಾಕಿ 

ರಗಿಸಬೇಕು. ಆ ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿಯ ಅಧವಾ 

ಮಂಣಿನ ಪಾಶ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಾಯವನ್ನು ಆ ಸಭ ತೊಳೆಯ 

ಬೇಕು. 

ತೊಳೆಯುವಾಗ ಆ ಉಪ್ಪುನೀರು ಹಿತವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಶುದ್ಧ 

ಇದ ಆರಳೆಯೆನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಗಾಯದ ಒಳಭಾಗದ ಹೊಲಸನ್ನೆ ಲ್ಲಿ 

ಸಮವಾಗಿ ಆ ಅರಳೆಯಿಂದಲೇ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ತೊಳೆದು ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಜಾಗೆ 
ಒತ್ತುವಾಗ ನೋವಾಗದಂತೆಯೂ. ಜೀಹೆನಾಮಗಿ ಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ನೆಟ್ಟು ತಗುಲ 

9, ಸೆ ಭಯ 

WU ಬ 
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ದೆಂತೆಯೂ ಎಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಗಾಯದ ಒಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಲ 
ಆನ್ನ & ಅಲೆ ಅಲ ಸ್ಯ ಆ ಗಿ ಓಡಾಡಿಸಿದ ಆರಳಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದದೆ ಚಲ್ಲಿ, ಬೇರ ಅರಳೆ 

ಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಬೇಕು. ಹೀಗೆ ನ ಲ್ಮಾರು 

ಸಲ ಗಾಯವನ್ನು ಜೊಕ್ತ್ಷಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಅನಂತರ, ಕೊನೆಗೆ ಕೊಂಚ ಅರಕೆ 
1 ಎ್ ಟೌ ಪೆ ಯಿ pl ದಿ ಯನ್ನು ಉಪ್ಪುನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ, ನೀರೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ 

ಅದನ್ನು ಗಾಯದೊಳಗೆ ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಗಾಯವನ್ನು ಒಣಗಿಸಬೇಕು. 
ನೋವು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವ ಹಳೆ ಹೊಸ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ 

ಕೊಳೆಯುವ ದಪ್ಕಿಂತೆ ಮುಂಜಿ, ಬಿಸಿಕೀರಿನಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಅದಿ ೦ಡಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ 

ಯಾದ ನೇಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಬಿಸಿನಿ 

ಪ ) 

ಗಾಯದಿಂದ ನಿತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೀವು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ನೀರು ಸುರಿದು 

ಹೊಲಸು ನಾರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಉಪ್ಪಿನ ನೀರಿನಿಂದ ರಸಜ! 

ಎರಡನೇ ದಿನದಿಂದ ಆಲ, ಆಶ್ರೆತ್ನ, ಅತ್ತಿ, ಮಾವು, ಬಸರಿ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳ ಕೈಯನ್ನು ಜಜ್ಜೆಹಾಕಿ ನ್ನಾಗಿ 
೧ 

ಕುದಿಸಿ ಸೋಸಿದ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಕಷಾಯದಿಂದ ತೊಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗಬೇಕು. 

ಲು 

ಗಾಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪಗಳ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. 

ಶುದ್ಧ ವಾದ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಹಿದ ಆರಳೆಯಿಂದೆ ಬ Rf 
ಗಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮೆಲವಾಗಿ ಒರೆಸಿದರೂ ಬೇಗನೇ ಮಾಯಲು ಅನುಕೂಲ 

ವಾಗುವುದು. ಬಹಳೆ ಸೋರುತ್ತಿರುವ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಜೇನಿನ 
ಅರಳೆಯಿಂಂದ ಒರೆಸಿ, ನಂತರ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಪಟಿಕದ (ಅರಳುಮಾಡಿ ಆದ] ನುಣ್ಣ 

ಗಿನ ಪ್ರಡಿಯೆನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅರಳೆಗೆ ಲೇಪಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಗಾಯದಕ್ನಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿ 

ಬೇಕು. ಪಓಕದ ಪುಡಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಅಳಲೆಕಾಯಿಯ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪುಡಿ 

ಯನ್ನೂ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

ಈಗಿನ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗಾಯವಾದರೆ, ಅಯೋಡಿನ್ ಸಿಕ್ಕದಿದ್ದರೆ ಉಪ 

ಚಾರ ಮಾಡುವ ಯುಕ್ತಿಯೇ ಹೊಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಕಾರದ ಸಮಾಜನಿಸಾಸ 
ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಡಿನ್ ಬೋರಿಕ್. ಪೌಡರುಗಳು ಹಳ್ಳಿ ಮೂಲೆಗೂ 

ಪಸರಿಸಿದಕಿ, ಹಳ್ಳಿಗರ ಹಳೆಯ ವ್ರಣಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆ ಉಸಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಲುಪ್ತವಾಗು 
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ವುದು ಖಂಡಿತ. ಗಾಯೆವಾಜೊಡನೆ ಹತ್ತಿರವೇ ಸಿಗುವ ಯಾವುದೇ ಒಗರು 

ಜೊಗರು) ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಎಲೆಯ ರಸವನ್ನು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ, ಅದೇ ಎಲೆ 
ಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಕಕ್ಬಿ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಕೀವಾಗದೆ ನೋವಾಗದೆ ಗಾಯವು 

ಮಾಯುನುದು. ಅದು ಅಯೋಡಿನ್ಲ್ನಿಗಿಂತ ಮೇಲು. 

ಗಾಯವಾದ ಅಂಗವನ್ನು ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ ವರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 

ಅಥವಾ ಚನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ತಣಿಸಿದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ೨ ನಿಮಿಷ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯು 

ವುದರಿಂದ ಹಳೇ ಗಾಯೆಗಳೊ ಬೇಗ ಮಾಯಲಾರಂಭಿಸುವುವೆಂದು ಅನುಭವ 

ಬಂದಿದೆ. 

ಗಾಯದ ಅಂಗವನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಲು ನೀರಿನ ಬದಲಾಗಿ ಕಷಾಯವನ್ನೋ 

ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನೋ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆ 

ತಣ್ಣಗಾಗಿರದೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಾಗಿರುವುದು ಅವಶ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತ್ರಿಫಲಾ 

ಚೂರ್ಣದ ಕಷಾಯ್ಕ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ, ಹೊಂಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಹೊನ್ನೆ ಎಣ್ಣೆಗಳು 

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. 

ಗಾಯಗಳು ಜೇಗ ಮಾಯದಿರಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾ 
ಗಿರುವುದೂ ಕಾರಣವಾಗಿಜೆಯೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಕ್ಕರಿ. 

ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಗಾಯದ ಬಾಹ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೊಡನೆ ಸಕ್ಕರೆರೋಗಕ್ಕೆ ಗುಣಕಾರಿ 

ಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೂ ಕೈಕೊಳ್ಳೆ ಸಬೇಕು. 

ಗಾಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದೇಹಧಾತುಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಲು 
ಶರೀರವು ಆಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವಾಗಲೂ ಗಾಯಗಳು ಮಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 

ರಕ್ತವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದೂ, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಳು ಸಂಚಿತವಾಗಿರು 

ವುದೂ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಕ್ತತೋಧಕವಾದ ಔಷಧಗಳನ್ನೂ 

ರಕ್ತವೋಷಕವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನೂ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ರಕ್ತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೊಗದೆಬೇರು, ಮುಂಜಿಷ್ಕಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ, 

ಅರಿಸಿನ ಬೇರುಗಳ ಕಷಾಯವು ಒಳ್ಳೇ ಗುಣಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೀವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಆಗುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ "ಶೃಂಗಭಸ್ಮ' ವನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು. 

ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಗೋದಿ, ರಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು, ಕಾಯಿಸಲ್ಲೆಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಉದ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು. ಕರಿದ ತಿನಿಸುಗಳು ವರ್ಜ್ಯ. ಉಪ್ಪು ಆತ್ಯಲ್ಪ. ಬೆವರು 

ಚನ್ನಾಗಿ ಇಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ರಕ್ತವು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದು. 
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ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ಬಸ್ಸು ಹಿಡಿಯಲು ಓಡುವಾಗ ಎಡನಿಬಿದ್ದು ಬಲಗೈಗೆ 

ಭಯಂಕರವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಬೀದಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಮೈಗೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಗಾಯವಾಗಿ ಬಟ್ಟೈಗೆ ರಕ್ತಸ್ವಾನವಾಯ್ತು. ನನಗಿ ಗಾಬರಿಯೆನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದ 

ಅಂಶನೆಂದರೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬಲಗೈ ಅಲುಗಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಬಾರದೆಂತಾ 

ದುದು. ಆದರೂ ಅದೇ ಸಿ ಸ್ತಿತಿಯಲ್ಲಿಯೇ, ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿಯೇ, ಮನೋಬಲ 

pe ಎದ್ದು ಅದೇ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮುದ್ರಣಾಲಯಯದವರೆಗೆ ಹೋಗಿ 

ರ್ಫಾಯುವಿನ ಮುದ್ರಣದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ! ಬಂದು 

ಜಿ AE 

ಅಷ್ಟರೊಳೆಗೆ ಬಲಗೈಯು ತುಂಬಾ ಬಕನ ಭ್ಯ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಇಚ ಖು. ಬರಲಾರಂಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಬಾವು ನೋವುಗಳ ಮೂ ಸ 

ಎರಡು ವಾರ ಎಡೆಗೈಯಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ ನರಳಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತಿಕ್ಕಿ ಕಾವು ಕೂಡುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಸಿನೀರು 

ಹಣಿಸುವುದು ವಾಡಿಕೆ. ಅಂತಹ ಆರೈಕೆಗಳು ಬಾವು ನೋವುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿ 

ಸುವುವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲರ ಅನುಭವದ ಮಾತು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯೇತರ ಕಾಡು 

ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಎಲ್ಲಿ ನಗಬೇಕು? ಅಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಆಪಾಣಿ 

ಗಳು ಏನು ಮಾಡುವುವೆಂಬ ಕುತೂಹಲವೇ ನನಗೆ ತಣ್ಣೀರಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ 

ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತೆ ನ್ನಬಹುದು. ನಾನು ನನ್ನ್ನ ಸ್ವಂತದ 

ಗ ಸೆಟ್ಟು.” ಕೋವು; ಗಾಜು ನಸಡಗಳ ಯೋಗ ಮಾಡುವುದೇ 

ಇಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ೨೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಣಿ ಕ್ಲೇರಿನ ತೈಯೇ ನನಗೆ ಗುಣ 

ಕೊಟ ಸಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ನನ್ನ ಅನೇಕ ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೂ ದತ್ತು, ಪ ಸ್ರಯೋಗಿಸಿ 

ಸಿಲುವು ಪಡೆದಿದೆ ನೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ, ಈ ಸಲದ ಅಭಿಘಾತದ ಬಾವು ನೋವುಗಳಿಗೂ ತಣ್ಣೀರಿನ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನೇ ಸಳ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭುಜದಿಂದ ಮುಂಗೈತ ತನಕದ 

ಭಾಗವನ್ನು, "ಒಂದೆರಡು ನಮಿಷಗಳೆವರೆಗೆ ತಣ್ಣಿ ಕ್ಲೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯೆ 

ಪಿ, ದೆ - ಆಗ ಮಿಕ್ತು ಮೊಗೆ ತೆಂಗಾಳಿ ತಾಗದಂತೆ ಹೊದ್ದು ಕೊಳ್ಳು ತ್ರಿದ್ದೆ. 

ಅನಂತರ ನೀರಿನಿಂದ ಕೈ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಬೇಗೆ ಒರೆಸಿಕೊಂಡು" ಬ ಒಣ 

ಸ 

ಸು 
ಚಿಕೆ 
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ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋವಿನ ಕೈಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸುತ್ತು ಕಬ್ಬ ಕೊಂಡು ಒಂದು 

ಗಂಖಯ ಬಳಕ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಚಿಕಿನ್ಸೆಯನ್ನು ದಿನಾಲು ೨ ಸಲ 

ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ, ಎರಡೇ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನೋವು ಕಡಿನೆಯಾಗಿ ಮುಂಡೆ 

ಕ್ರಮೇಣ ಬಾಪೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಳಿದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಯಿತು. 

ಈ ಶೀತಜಲಚಿಕಿತ್ಸಾ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಬಾವು ನೋವುಗಳ ನೂರಾರು 

ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಗೆಲುವನ್ನು ಹಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 

“ನಿಶ್ವಾಚೀ ಗೈದ್ರಸೀ'-ಎಂದರೆ ಭುಜದಿಂದ ಕೈಬೆರಳಿನವರೆಗೆ ಆಥವಾ ನೊಂಟ 

ದಿಂದ ಕಾಲ್ಫರಳಿನವರೆಗೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಬರುವ ನರಸಿಡಿತಕ್ಕೆ, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ 

ಅದ್ದಿದ ಬಚ್ಚಿ ಯಿಂದ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಚಪ್ಪರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಒರೆಸಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ 

ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸುತ್ತುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಉಳುಕಿದುದ 

ರಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಾವು ನೋವುಗಳೆಗೂ ಅದೇ ಉವಾಯವು ಗುಣಕಾರಿ 

ಯಾಗಿದೆ. ಸಾಧ್ಯವಿರುವಲ್ಲಲ್ಲ ಆ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ತಣ್ಣೀರಿ 

ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತೀತಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಕರೆದಿದ್ದರೂ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಉತ್ಚವೆ 

ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಂಪಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ವಾತರೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆದು 

ಜತಕರವಾಗಿಯೇ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೋವಿನ 
ಶಮೆನವು, ಲಕ್ಷಣಗಳ ಶಮನವಾಗಿದೆ; ಸ್ಲಿರವಾದ ಗುಣಕ್ರೆ ವಾತಪ್ರಕೋಸದ 

ಕಾರಣಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಹುಡುಕಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಶೀತಚಿಕಿತ್ಸಾ ಜ್ಞಾನವು ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತನರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ಕೆಂಬುದು, 
ಅವರು ವಿವಿಧ ರೋಗಪೀಡಿತರಿಗೆ ವಿವಿಧ ತೀರ್ಥ, ನದೀ, ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ 

ಗಳನ್ನು ಸ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದು. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ 

ಗಳೂ ಅದಕ್ಕೀಗ ಸೈೆಗೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅಂಗನಾಧನಸಟುಗಳ್ಳೆ 

ಮಲ್ಲರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಳುಕು ನೋವುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎಧಿಲ್ 
ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಂಬ ಶೀತಬಾಷ್ಟಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡುವರು. ಅದೇ ತತ್ವವನ್ನೇ 

ಹಿಗ್ಗಿಸಿ ಅಮೆರಿಕೆಯ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಕರ್ನಲ್ ಡಾಟ| 

ಗ್ರಾಂಟ್ ಎಂಬ ಸೈನಿಕ ವೈದ್ಯರು ಸಾವಿರಾರು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೀತ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಿ ಗುಣ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು "ಟೈಮ್' ಸತ್ರಿಕೆಯು ವರದಿಮಾಡಿದೆ. 

ಅದಕ್ಪಾಗಿ ಅವರು ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ (ಬರ್ಫ) ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ 
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ನೀನ್ರತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಮಿದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ, 

ಗಡ್ಮೆಯ ಮೊನಚು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತಗಲದಂತೆ ಮಾಡುವರು. 

ಡಾ| ಗ್ರಾಂಟಿರು ಮೊದಲು ೧೦೦೦ ಗಾಯಾಳು ಸ್ಫನಿಕರ ಮೇಲೆ ಶೀತ 

ಚಿಕ ತ್ರೈ ನಡೆಸಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೯೦ರಷ್ಟು ಗುಣ ಕಂಡಮೇಲೆ, ಮರಳಿ ೭೦೦೦ 

ನೆ ಸೈನಿಕ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಆದೆರ ಅದ್ಭುತ ಗುಣ 
ಕಾರಿತ ವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ಸ್ಟ ಗಾಯಾಂಗಗಳನ್ನು, ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ 

ತಂಣೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರ ಯೋಗವನ್ನೂ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಈಗ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಯ ಹೆಂಗಸರು ಸಹ ಶೀತಜಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಗ್ಯ ಹಚಿಕಿಕ್ಸಿ 

ಯಾಗಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂ ಡಿದ್ದಾ ರಂತೆ. 

ಮಾದಾ ಮಾಜಿ 



ಎದೆಕಟ್ಟು 

ಎದೆಕಟ್ಟು: ಕೆಮ್ಮು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಜ್ವರಗಳಲ್ಲಿ, ಜ್ವರವನ್ನು ಇಳಿಸುವು 
ದೆಕ್ಟೂ, ಮುಂದಿ ಬರಲಿರುವ ಚಳಿಜ್ವರದ ಸಳೆವನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲಿಕ್ಟೂ ಈ 

ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುವರು. ತಜ್ಞರಾದ ವೈದ್ಯರು ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ 

ಯುಕ್ತವಾದ ಜ ಎರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರ ಕಟ್ಟನ್ನು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಉಸಯೋಗಿಸು 

ವರು. ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಿಸರ್ಗಚಿಕಿತ್ಸಕರಾದ ಡಾ|| ಕೆಲಾಗರ್ಕು 

ಉರಕ್ಷತ (ನ್ಯೂಮೊನಿಯ) ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಟ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗುಣ 
ಕಾರಿಯೆಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ತಂತ್ರ: ರೋಗಿಯ ಬೆನ್ರಿನ ಕೆಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ (ಕಾಟಕೋನ 

ವಾಗಿ) ಎದೆಯನ್ನು ಸುತ್ತಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಅಗಲ ಉದ್ದಗಳುಳ್ಳೆ ಒಂದು 
ಕಂಬಳಿಯ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆ ಬಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಸಬೇಕು. ಆದರ ಮೇಲೆ, 

ಅದರಷ್ಟೇ ಅಗಲ ಉದ್ದಗಳುಳ್ಳ ದಪ್ಪ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎರಡು ಪದರಾಗಿ ಹಾಸ 
ಬೇಕು. ನಂತರ, ಒಂದು ತೆಳುವಾದ ನೂಲಿನ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ನಾಲ್ಪು ಪದರಾಗಿ 

ಮಡಿಚಿ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಚನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಎದೆಯ ಭಾಗದ ಮೇಲಿಟ್ಟು 

ಹರಡಬೇಕು. ಅನಂತರ, ಕೂಡಲೇ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಗಿನ ನೂಲಿನ ಎರಡು ಪದರಿನ 

ಬಟ್ಟೆಯ ಎರಡೂ ತುದಿಗಳನ್ನೂ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಿ ಸೇಫಿನಿನ್ತಿನಿಂದ 

ಭದ್ರಪಡಿಸಜೇಕು. ಆಮೇಲೆ ರೋಗಿಗೆ ಕುತ್ತಿಗೆಯವರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದಿಸ 
ಬೇಕು. ಈ ಎದೆಕಟ್ಟಿನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಅನಂತರ 

ತೆಗೆಯಬಹುದು. 

ಎಚ್ಚೆರಿಕೆ: ಜ್ವರಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ದೋಣಿಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಷಯಕ್ರೆ ಹೇಳಿ 

ರುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎದೆಕಟ್ಟು ಇರುವಾಗಲೂ ವಹಿಸಬೇಕು. 
ಗುಣಗಳು: ಈ ಕಟ್ಟಿಸಿಂದ ಜ್ವರವು ಮಿತಿಮಾರದೆ ಒಂದು ಅಳತೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಬೆವರು ಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಪುಪ್ಪುಸ 

ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆವರಣಗಳ ದಾಹವೂ ಆ ಅಂಗಗಳ ಅಂತರ್ದಾಹಗಳೂ 

ಶಮನವಾಗಿ ಜ್ವರವು ಸೌಮ್ಯಗೊಳ್ಳುವುದು. ಅತಿಯಾದ ಪಿತ್ರವಿಕಾರ, 

ವಾಂತಿ, ಬಿಕ್ಕಳಿಕೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುವು. ಹೃದಯವು ಬಲಗೊಳ್ಳು ವುದು. 
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ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿರುವಾಗ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಬೆವರು ಬಂದರೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚದೆ, 
ಮಿಕ್ಟೆ ದೇಹದ ಬಿವರನ್ನೆಲ್ಲ ರೋಗಿಯ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆಯದೆ, ಒರೆಸೆ 

ಬೇಕು. ಚಳಿಜ್ವರವು ನಿಶ್ಚಿತ ವೇಳೆಗೆ ದಿನಾಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದ ಕ್ವಿಂತ ಒಂದು 

ಗಂಟಿ ಮುಂಚೆ ಈ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಗೌತೀಚಹಾ (ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಲ್ಲಿನ ಚಹಾ) 

ಕೊಟ್ಟರೆ ಜ್ವರದ ರಿರೋಧವಾಗುವುಡು. 

ಜ್ವರದೊಡನೆ ಅಥವಾ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟಿ ಶೂಲೆ, ಆತಿಸಾರ (ಹೊಟ್ಟಿ 

ಜಾಡಿಸುವುದು), ಅಜೀರ್ಣವಾಯು, ಸಂಸಟಗಳಿದ್ದರೆ ಎದೆಕಟ್ಟಿನ ಬದಲಾಗಿ 

ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ 
ಗುಣಸಿಕ್ಟುವುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಸೊಂಟದವರೆಗೂ 
ಒಂದೇ ಕಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಈ ಆರೈಕೆಗಳು "ಪ್ರಕೃತಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ? (ನ್ಯಾಚಿರೋಪಥಿ) ಪದ್ಧತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಯೋಜಿತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೈಕೆಯ ಗುಣ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದರೆ, ವೈದ್ಯರಿಜ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ವೈದ್ಯರ 

ಹತ್ತಿರ ಔಷಧಗಳಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಬರೀ ಆರೈಕೆಗಳಿಂದಲೇ 

ರೋಗಗಳ ಕಸುವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಹುದು. 



ದೋಣಿಸ್ನಾನ 

ದೋಣಿಸಾ ನ (ತೊಟ್ಟಿನ್ನಾ ನ) ಅಥವಾ "ಟಬ್ ಬಾಥ್, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಯೆಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲು ಪತ್ತಿ ಪ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದುಜಿಂಬ 
ತಪ್ಪು ತಿಳವಾಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಪ "ಪ್ರ ಚುರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದು *ಅವಗಾಹನ? 
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 
ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಆಯಿದು "ಅವಗಾಹನ'ದ ವೆ ವೈಶಿಷ್ಟ ತವೆಂದಕ್ಕೆ 
ಪಾಶಿ ್ರಿಮಾತ್ಯ ವ ಮೈದ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂತೆ ಬರೀ ನೀರಿನ ಅವಗಾಹನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 
ಹಾಲು ಎಣ್ಣೆ ಕಷಾಖಯಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿವಿಧ ರೋಗಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ ತ್ 
ನಕ್ಕೆ (ಜೋಣಿಸಾ ನಕ್ಕೆ) ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 
ಇರಲಿ. 

ಜೋಣಿನಾ ಸನದ ಕ್ರಮ: ಮಡಿವಾಳರು ಬಟಿ ಕೈಗಳನ್ನು ನೆನೆಯಿಸಲು 
ಚತರ ಟರ 2 ತೊಟ್ಟ (ಟಬ್) ಒಂದನ್ನು. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉಪ 
ಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಅದು ತಗಡಿನದು ಅಥವಾ ಮರದ್ದೂ ಆಗಬಹುದು. ಅದು 
ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂವರೆ ಅಡಿ ಉದ್ದ, ಎರಡು ಅಡಿ ಅಗಲ, ಟನೂಪಕ ಅಡಿ ಆಳ 



ದೋಣಿಸ್ಟಾನ ೨೮.೭. 

ವಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಅಳತೆಯ ತಾಮ್ರ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ವಾಶ್ರೆಗಗನ್ನೂ ಉಸ 
ಯೋಗಿಸಬಹುದು. 

(ನ Oo (ಯ GL ಣು 6; ಆಫ 4) (59 dl. (Cs ೦ಡೆಯೂರಿ ಕೂತುಕೊಳ್ಳೆ ಬೇಕು. ಮೊಳೆ 

ದೋಣಿಯ ಹೊರಗೆ, ನೆಲದ ಮೇಲಿನ 

ಮುಣೆಯಮೇಲೆ ಪಾದನ್ನಣರಿ ಇಡಟೀಕು. ಎಂದರೆ ಮೊಳಕಾಲಿನ ಹಿಂಭಾಗವು 

ದೋಣಿಯ ಅಂಚಿನ ಮೇಲೆ ಅಧಾರ ಹೊಂದುವುದು. ಒರಗಲು ದಿಂಬಿನಂತೆ 

ದೋಣಿಯಲ್ಲಿಯೇೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಣೆಯ ನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಕೈಗಳೆರ 

ಡನ್ನೂ ದೋಣಿಯ ಅಂಚಿನಮೇಶೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ 

ಕುತ್ತಿಗೆಯವಶಿಗೂ, ಮೊಳಕಾಲಿನ ಕೇಭಾಗದ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲುಗಳೆಮೇಲೂ, 

ಒಂದೊಂದು ಬಚ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊದ್ದಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು 
ಸುರಿಯಬೇಕು. ಪೀರು ಹೊಕ್ಕುಳಿನಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಮೇಲಿನವರಿಗೆ ಬರ 

ಬೇಕು. ಅನಂತ ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಕೆಳಭಾಗದ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಲ 

ಅಂಗೈಯಿಂದ (ಪ್ರದಕ್ಷಿ] ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ) ಎಡದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಗುಂಡಗೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ 

ಕಿಕ್ಟಬೇಕು. 

ದೋಣೆಸ್ಟಾನ ಯಾವಾಗೆ?: ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತೆ ಒಂದು 

ಗಂಟಿ ಮುಂಚೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ೪ ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಡೋಣಿಸ್ತಾನೆ 

ಮಾಡಬೇಕು; ಆಹಾರ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಮಾಡಬಾರದು. ನೇರವಾಗಿ ಮೈಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸದಂಥ ಸ್ಪಳದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆ 
ಬೇಕು. ದೋಣಿಸ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನೀರು ಬಹಳೆ ತಣ್ಣ 

ಗಿರಬಾರದು. ತಂಣೀರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಹಿಸಲಾರದವರು ಕೆಲವು ದಿನ ಉಗುರು 

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ಬರುಬರುತ್ತ ತಂಣೀರನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ 

ಬೇಕು. ನಿರ್ವಸ್ರಿಗಳಾಗಿಯೇ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಶುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. 

ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತು?: ದೋಣಿಸ್ತಾನವನ್ನು ಅರ್ಲೆಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಮಾಡ 

ಬಹುದು. ಹೊಸಬರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ ೧೦ ನಿಮಿಷ ಮಾಡಬಹುದು. 

ಮುಂಡೆ ವಾರವಾರಕ್ಕೆ ೫ ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತ ಅರ್ಥಗಂಬೆ ತನಕ ಏರಿಸಬೇಕು. 

ಕ್ Cy ಅ ಓ 

€L CL ೌ 

ಕೆ 5 ಆ) ಛಿ © 

lo ) dL 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ದೋಣಿಸ್ಟಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಚಳಿ ನಡುಗು ಉಂಬಾದಕ್ಕಿ 
ತಲೆನೋವು ಎದೆಬಡಿತ ಉಂಟಾದರೆ, ಸ್ನಾನವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮೈ ಒರೆಸಿ 
ಬೆಚ್ಚಗೆ ಹೊದ್ದುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು. ಸೊಂಟನೋವು ಹೊಟ್ಟಿ ನೋವು 



ನಿಸಿಲೆ ಬಡೆವೆತ ವೈದ್ಯ 

ತಲೆನೋವು ಉನ್ರವಾಗಿಗುವವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳೆವಕೆಗೆ 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರಿನ ದೋಣಿಸ್ಟಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ 

ಯಾದ ನೀರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀಪುತ್ತ (ಕಾಫಿಯಂತೆ) ಕುಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣಕಾರಿ 

ಯಾಗುವುದು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನಿ ಯಮೇಲೆ 

ಹರಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಗುಣ ಸಿಗುವುದು. 

ಹೇಗೆ ಗು: ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸಕರು ಬಹುತರ ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ದೋಣಿ 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ ರೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ರೋಗಪರಿಹಾರ ಹೇಗಾ 

Bi ಬಗ್ಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರದೊಳೆಗಿನ 

ಮಲಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋಗುವುವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 

ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಕಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ವಾತದ ವೈಷಮ್ಯವು ಮೂಲ 

ವಾಗಿರುತ್ತದೆಂದೊ, ವಾತದ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರವು ಕೆಳಹೊಟ್ಟಿ ಯೆಂದೂ ಹೇಳ 

ಲಾಗಿದೆ. ಜೋಣಿಸ್ಥಾನದ ಪರಿಣಾಮವು ಕೆಳಹೊಟ್ಟೆ ಯೆ (ವಾತದೋಷದ) 

ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಗಿ ವಾತವು ಕಮನಗೊಳ್ಳೊವುದರಿಂದ ವಾತದೋಷಜನ್ಯ 

ರೋಗಗಳು ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬ ಬಲಗುಂಮೆವುವೆಂಬುದು ಆಯುರ್ವೇದದ ಅಭಿ 

ಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದಲೂ ಗುಣವಾಗದ ರೋಗಗಳು 

ಜೋಣಿಸ್ನಾನದಿಂದ ಗುಣವಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಇವೆ. 

ಮಲಾವಿ! ಸಾಹಾಟನಟಯಂನ ಮಹರಾಯ 



ಬಸ್ಲಿಣಧಿ 

ಎನಿಮಾ ಪ್ರಯೋಗದ ವಿಧಾನ 

ಗುದದ್ದಾರದೆ ಮೂಲಕ, ರೋಗಿಯ ಅವಶ್ಯಕೆತೆಗಳಿಗನುಸರಿಸಿ, ನೀರೆ 

ನ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಔಷಧೀಯ ದ್ರವ್ಯ ತೈಲಗಳನ್ನಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ 

(ಮೆಲಾಶಯದಲ್ಲಿ) ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಬಸ್ತಿ? 

ಎಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಯುಕ್ತಿಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ 

ರೋಗಗಳೂ ಗುಣವಾಗಬಲ್ಲುವು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಖಯಷಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ವಾಗಿತ್ತು. “ತಸ್ಮಾತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಧ ಇತಿ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಕೃತ್ನ್ನಾಚ ಬಸ್ತಿ. 
ರೇಕ್ರೈ8* - ಎಂದರೆ ಬಸ್ತಿಯನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸಾರ್ಧವೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ಪೂರ್ಣ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಫೆಲವರೂ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಡುವುದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹುರುಳಿದೆ. 

ಆಧುನಿಕ ವೈದ್ಯವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿ 
ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಮಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅದ 
ಅನರು "ಎನಿಮಾ' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಿರುವ 

ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಬಸಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸಚಿತೆ,ವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೇನೆ. 



೦ ಬಡನರ ವೈದ್ಯ 

ಬಸ್ಲಿಪ i A ಉವಯೋಗಿಸುವ ಸಾಧನೆ 
"ಬಸಿ, ಯಂತ್ರ, ಮತ್ತು ಅಲೋವಥಿಯಲ್ಲಿ "ಎನಿಮಾ ಕ ಕ್ಯಾ 
ಬಸಿ ಯಂತ್ರದ ದಲಿ (೧) ನೀರು ತುಂಬುವ ವಾತ್ರೆ, (೨) ರಬ್ಬರ್ ಕೂಳನೆ 

ಗೆ 

al 

ಮತ್ತು (೩) "ಬಸ್ಮಿನೇತ್ರ (ನೋರುಲ್), ಎಂದರೆ 

ಮಾಡಿಸುವ ತುದಿ, ಹೀಗೆ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಬಸ್ತಿಯ 

ಮೂರು ಭಾಗಗಳು ಅಲೋಪಧಿ ಔನಧಿಗಳ ಆಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. 

ಬಸ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗದ ಕ್ರಮ 

ಬಸಿಯನ್ನುು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವವನು ೧ನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಇಲ್ಲನೇ 
೨ನೆಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಶರೀರಸಿ ತಿಯನ್ನಿ ಟ್ಟುತೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಬಸ್ತಿ 
ಪಾಕೆ ಯನ್ನು ಗುದದ್ವಾರಕ್ಕಿಂತ ೩ - ೪ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ತೂಗುಹಾಕಬೇಕು. 
ರಬ್ಬ ರ್ಥ ಕೊಳನೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಸಿ ಪಾತ್ರಿ ಯ ರಂಧ್ರಕ್ಕೂ, 
ಇನ್ನೊ ೦ದು ತುದಿಯನ್ನು ಬಸಿ ಹನೇತ್ರ ಕೊ ಸಿಕ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅನಂತರ ಬಸ್ಸಿ 
ನೇತ್ರ ದ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಿರುಹಿ ಅದರ ರಾಧ ವತ್ತ” ಮುಚ್ಚ ಬೇಕು. ತರುವಾಯ 
ಬಸಿ, ಪಾತ್ರ ಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಸುರಿಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಬಸ್ತಿ ನೇತ್ರ ದ ಮೈಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, 
ತುಪ್ಪ, ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಸಲೀನನ್ನು ಸವರಿ, ಅದನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಗುವದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 
ಮೆಲ್ಲಗೆ, ಚುಚ್ಛ ದಂತೆ, ನೋವಾಗದಂತೆ, ಬಸಿ ನೇತ್ರ ದ ಕಿವಿಯವತೆಗೆ”' ದೂಡ 
ಬೇಕು. ಸತ ಬಸಿ ನೇತ್ರದ ಟಂ ತಿರುಹಿ, ನೀರು ಗುದದೊಳಕ್ಕೆ 
ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡೆ ಜೀಕ್. ಸಿನೇತ್ರ ವನ್ನು ಗುದದಲ್ಲಿ ೫2 
ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ರ ನೀರನ್ನು ಜೀ ಬಿಟ್ಟು ಅನಂತ: ಪೃವೇಶ ಮಾಡಿಸ 

ಬೇಕು. 

ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ 

ರೋಗಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷ ವಯಸಿ ಸನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
೪ ಬೆನ್ಸ್ ನೀರನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿಸಬಹುದು. ೫ ಗ ವರೆಗೆ. ಆ 
ಔನ್ಸ್, ೧೨ ವರ್ಷಗಳವಕೆಗೆ ೧೨ ಔನ್ಸ್ » ೨೦ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ೧೬ ಔನ್ಸ್, 
ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ೨೦ "`ಶ್ಪಿನವರೆಗೆ ನೊಡಬಹುದು. 



31] ಬಸ್ಲಿನಿಧಿ ೨೪ಗಿ 

ನೀರು ಹೇಗಿರಜೇಕು? 

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಕೆಲವು ಕರ್ಮಕೆರು, ಬಸ್ಕಿಗೆ ತಣ್ಣೀರನ್ನೇ ಉಸೆ 
ಯೋಗಿಸಬೇಕೆನ್ನು ವರು. ಅದು ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವು ನೆಲ ಅಮಾಯಕರವೂ 
ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಸ್ತಿಯ ಪ್ರಯೋಗದ ಉವ್ದೇಶವ' ಕರುಳಿನ ಮಲ 
ವನ್ನು ಹೊರತಳ್ಳುವುಜ್ಞುದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಿರಿಕರುಳಿಗೆ ಸ್ರೋತೆಸ್ಟುಗಳೊಳಗಿವ 
ಮಲಗಳನ್ಹು ಎಳೆಯುವ್ರದೊ ಆಗಿದೆ. ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಕರುಳು ಸಂಕೋಚ 
ಗೊಂಡು, ಆ ಎರಡು ಗುರಿಗಳೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಧಿಸಲಾರವು. ಆದ್ದರಿ6ದೆ 
ಬಸ್ವಿಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹಿತ 
ಘರ. ಆದರೆ ಉಗ್ರವಾದ ಜ್ವರವಿರುವಾಗ್ಯ ಜ್ವರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಸುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಬಸ್ತಿಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವಾಗ ರೋಗಿಯ ಮೈತು6ಜ 
ಹೊದಿಸಿ ತಣ್ಣೀರಿನ ಬಸ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು. 

ನೀರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಸಬೇಕೆ? 

ಪ್ರಕೃತಿಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿಯಜಿ ಇರುವವರು 
ಶರೀರಧರ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವವರು, ಬಹುತಠವಾಗಿ ಬಸ್ತಿಯ ನೀರಿಗೆ 
ಸೋಪನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕೆಂದು. ಹೇಳುವರು. ಕಲವು ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಕೂಡೆ ಹಾಗೆ 
ಉಪದೇಶಿಸುವರು. ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪು. ಸೋಪಿನಿಂದ ಕಠುಳಿನ ಒಳಮೈ 

ಒಣಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಅದರಿಂದ ಪುನಃ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ 
ವಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಮೆಲವಾವ ಉಗುರುಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ಉಸಯೋಗಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಗುದಮಾರ್ಗದೊಳಗಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ರಿಮಿಗಳ 
ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು: ಸಲ ಥಿಂಬೆರಸ ಸೇರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ 
ಬಹುದು. 

ಆತಂಕಗಳು 

ಕೆಲವು ಸಲ ನೀರು ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಲ್ಲ. ಗುದಮುಖದೆಲ್ಟ 
ಸಂಚಿತವಾದ ಮಲವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆಗ [೧] ಬಸ್ತಿ ನೇತ್ರವನ್ನು 
ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆಳೆದು ಪುನಃ ಮುಂಡೆ ನೂಕಬಹುದು. ಬಸ್ತಿನೇತ್ರವನ್ನು 
ಅತ್ತಿತ್ತ ಬಾಗಿಸಿ ಮಲವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ರೆ ತಳ್ಳಿದರೆ ನೀರು  ಒಳನೇರುಷ್ಟದ ತ, 



ಹು 

(೨7 ಬಸಿ ನೇತ್ರದ ತೊತಿನಲ್ಲಿ ಮಲವು ಸಿಕ್ಪು ನೀರನ 

ಅದನು, ಹೊರತೆಗೆದ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ತೂತನ ಕು. (೬ 

ರುಳಿವಲ್ಲಿ ವಾಯು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗುದಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಡೆದಿರಬಹುದು. 

ಶ್ರಿ ಮಗ್ಗುಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯೆ 

ೂೊಂಡು ಬಸ್ತಿಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. [೪] ಕೆಲವರಿಗೆ 
ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ ಕೂಡಲೇ ನೀರು ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡುವುದು. ಅದರಿಂದ 

ಪಿಯ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಸ್ತಿ 

ಕೊಟ್ಟಿ ಬಸ್ತಿನೇತ್ರವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದೊಡನೆ ಗುದಮುಖವನ್ನು ಕೆಲವು 

ನಿಮಿಷಗಳತನಕ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಕು. [೫] ಬಸ್ಲಿಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ 

ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀರೂ ಮಲವೂ ಹೊರಬಿದ್ದು ಕರುಳು ಚೊಕ್ಕಟ 

ವಾಗಜೆ:ಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಲಾಶಯದ ಸ್ನಾಯುಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ, 

ಇಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯ ಮಾಂದ್ಯದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬೀಳದೆ 

ಒಳಗೆ ನಿಂತುಬಿಡುವುದು. ಆಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಂಗಾತ 

ನಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಮೊಳಕಾಲುಗಳೆನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ನಡೆಗೆ ವುಡಚಿ ಆಂಗ್ಲೈಯಿಂದ 

ಕೆಳಹೊಟ್ಟಿಯೆನ್ನು ಮೆಲ್ಲಗೆ ತುದಿಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಟ್ಟಿದರೆ ನೀರೂ ಮಲವೂ 

ಹೊರಬೀಳುವುವು. 
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೨೪೪ ಬಡವರ ವದ್ಯ 

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಸಂಕ್ರಿಸ್ತವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು: 

(ಗಿ) ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬರುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕಾಲು ಪಾಲು, 

ಘುಲಿನವಾದ ಕರುಳಿನಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಕರುಳು ನಿರ್ಮಲವಾನಿದ್ದಕೆ 

ಎಂತಹ ಉಗ್ರವಾದ ಕಾಯಿಲೆಯೂ ಸಾಮ್ಯವಾಗುವುದು. 

(೨) ಕರುಳು ಮಲವಿಸರ್ಜನದ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ 

ದಿದ್ದರೆ ಆ ಮಲವು ಸೂಕ್ತ ಒವಾಗಿ ರಕ್ತ ದಲ್ಲಿ ಹೀಠಲ್ಪಟ್ಟು ಚರ್ಮ, ವುಪ್ಪುಸ್ಕ 

ವೃಕ್ತುಗಳ (ಕಡ್ಡಿ). ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಚಿವತು ನ ಮೂತ್ರಗಳ 

ಮೂಲಕ ಹೊರನೂಕುವ ಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ೫) 8 

ಕೆಲಸವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರೋಗಗಳಾಗುವುವು. ತತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 

ಆ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ವಿಸರ್ಜಿತವಾಗಬೇಕಾದ ಮಲಗಳು ಶರೀರದಲ್ಲಿ 

ನಿಂತು ಚಿರ ರೋಗಗಳು, (ಕ್ರಾನಿಕ್) ಉಂಟಾಗುವುವು. ಬಸ್ತಿಯಿಂದ ಕರುಳು 

ಸ್ವಬ್ಬವಾದಂ ಆ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ. ಅವುಗಳು 

ಕಾರ್ಯಸಮರ್ಥವಾಗುವುವಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗಿನ ಮಲಗಳೂ ಕರು 

ಳಿಗೆ ತರಲ್ಪಟ್ಟು ವಾಟ್ ಡುತ್ತವೆ. ಚಃ ಪೂರ್ಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ' ಎಂಬ. 
ಆಯುರ್ವೇದ oT ಸ್ಟೃದ. ಸುವರ್ಣಸೂತ್ರೆ ವಾಗಿದೆ. 



ಅಮ ಬಲಕೆ 

ಈ ಪ್ರೌತಿಲರುಲ್ಲು ಉಪ ವಾಡಿ 

ವೆವಸ ತಿಗಳ 

ಪಡ್ ಸೇವೆವಾ ವಸ್ತುಗಳು 

ಸಿದ್ತೌನಧೆಗೆಳೆಎ 

ತಿದಿಪ್ರ್ಯೋೋಪಕದೆಲಗೆಳೆ೨ 



ಅಶ್ವ ಚ್ಚು ನೀರು 
ಅಗಸೇ ಬೀಜ 

ಆಗಳಶು೦ದಿ 

ಅಡಿಕೆ 

ಆಡಿಗೇಸೋಡಾ 

ಅತಿವಷ 

ಆ ಚಕ್ 

ಅವ್ವೇನೀದಿ 

ಅಫೀಮು) 

ಆಮೃ್ಚತಬಳ್ಳಿ 

ಅರಗು 

ಅರಿಸಿನಬೇರು. 

ಅಶೋಕ ಚತ್ರ 

ಅಶ್ತಗಂಘ 

ಅಶ್ತತ್ತೆದ ಚಕ್ 

ಅಳಲೇಕಾಯಿ 

ಆಡುಸೋಗೆ 

ಆನೆನೆಗ್ಲಿಲು. 

ಆಲದಚಕ್ಕೆ 
ಾಷಾಢೀಜೇರು 

ಕೇೌಡಲುಇನೇರು 

ಕೇಯೋ ರ 

ಐಇಸಿಎಕರೋ ದಾಣಿ 

ಕರೀಲಕ್ಕಿ 

ಕಹ) ಸಕಡೆ 
೧ Ke; 

ಸುಂ 
a ca 

ಹ್ರಮ್ನಣತ್ಮವ್ಪ 

ಹನಿಂಜೀೀದಿಗೆ 

ಕಾಜು 

ಕಾಡಿಗ್ಗರಗಸ 

ಈ ಪುಕೂಗಿೆ 

ಕೊೂತ್ತಂಬರಿಬೀಜು 

ಈೂಾವೆನ್ಟಿ 



ಅನುಬಂಧ: ವನೆಸ್ರತಿಗೆತೆ 11] 

ಕಾವನ 
ಮ 

ಖುರಾಸಾಕಿ ನೀಜ 

ಗಜ್ಜುಗದ ಜೇಪಿ 

ಗೌತೀಚಹಾ 

ಚಿತ್ರಮೂಲ 

ಚಿರಾಯಿತ 

ಇಟಾವತಾಂಸಿ 

ಜಾಜೀಕಾಯಿು 

ಜೀರಿಗೆ 

ಜೇನುತುಪ್ಪ 

ಜೇಷ್ಠಮಧು 

ತಾರೇಕಾಯಿ 

ತಿಕಟು: 

ಹಿಸ್ಸಲಿ 

ಶುಂರಿ 

ಮೆಣಸು 

ನೆಲೀಿತಾಯಿ 

ತಾರೇ ಕಾಯಿ 

ಆಳೆಲೇಕಾಯಿ 

ದಾಲ್ ಚಿನ್ನಿ 

2 

೪ K | 1) ಸ್ವ ಈ 
ಬಡೇಸೋಪು 

ಬಸರೀಮರದ ಚಕ್ಕೆ 

ಬಾದಾಮಿ 

ಬಾದಾವಿೂ ಎ 
Ce 

ಬಿಡೆಗಬವಣ 

ಬಿಬ ) 

ಬೆಲ್ಲ 
ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ 

ಬೇವಿನ ಎಲೆ 
ಬೇವಿನ ಚಿಗುರು 

ಬೋಕೇಮರದ ಚಿಗುರು 

ಬೋಳ 

ಬ್ರಾಹ್ಮೀ 



ಭದ್ರ ಮುಷ್ಟಿ 

ಮಂಜಿಷ್ಕಾ 

ಮಾವಿನವಚಕ್ತೌ 

ಮುುಂತ್ತ್ಕಲುಬೀಇ 

ಮೃತ್ತಿಕಾ 

ಮೆ೨ಲಾಸು 

ಮೆಂಥೆ 

ಯವಮಕ್ಹಾರ 

ರಕ ಚೆಂದೆವೆ 

ಭಲಾವಮೆ:೦ೆ 

ವಾಯು ಐಡೆಂಗೆ 

ವಿಷ್ಣುಕಾಂತಿ 

ವೀಳ್ಯದೆಲೆ 

ಪ೦ಂಖು 

ಪಂ ಪುಷ್ಟಿ 

ಬಡವರ. ವೈದ್ಯೆ 

ಶಾಜೀರಿಗೆ 

ಎಂದಿ 

1 

1 ಸರ್ಹಗಂಧಾ 

ಸಾಸಿವೆ ಎಜಿ 
Se 

ಸೂರ್ವಗೆಡಿ 
ಾ 

ಸೊವ್ವಕಾಐ 

ಸೋನಾಮಾು ಖಿ. 

ಹೆಸಿಶು೦ಡಢಿ. 

ಕಿಂಗು 

ಎ 

ಹಿಟ್ಟು 

ಹಿಪ್ಪಲಿ 

ಹೊಂಗೆ ಎಣೆ 
ಮ. 

ಕೊನೆ ಎಸ್ಟ 

ಈ... 



ಅನುಬಂಧೆ 

ಅವಲಕ್ಕಿ ೮ಂಬೆಹಣ23 
Fa] 

ಆಡಿನ ಹಾಲು ಪಪ್ಪಾಯಿಕಣ್ಣು (ವೆರೆಂಗಿಹೆಣ್ಣು) 

ಈರುಲ್ಫಿ ಮುಂಜಿ ಗೆ 
ಈವ 

ಒಣದ್ರಾಸ್ನ್ ಮೆಂಧೆ 

ಕಾಯಿಸಲ್ಯಗಳು ರಸಬಾಳೇಸಹಣ್ಣು 

ಶಿತ್ರಳೇಹಣ್ಣು ಸೊಪ್ಪಿನ ವೆಲ್ಯಗಳಂ 

ಖರ್ಜೂರ ಸೂರಣಗಡ್ಡೆ 

$ 9, ಮಿ ಗಜ್ಜರಿ (ಕ್ಯಾರೆಟ್) ಹಸಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆ 

ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಲು 

ಎ ಇ 25? 
ತುಪ್ಪ ಕುುರಿಖಿಲಬಸ್ಟು 

ದಾಳಿಂಬಿ ಹೆಸರುಬೇಳೆ 

—0— 
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vii ಅನುಬಂಧೆ 

ಆಧ 

ಅರಳೆ (ಶುದ್ಧ ವಾದದ್ದೆ) ಬರ್ಫದೆ ಚೀಲ (Ice bag) 

ಫಲರನ ನವರ್ತಕ ಬಸ್ಸಿಯಂತ್ರ 

ರ್ಮಾವೂಟಿರ” ಬಿಸಿನೀರಿನ ಚೀಲ 

ನೀರಿನ ತೊಟ್ಟಿ ಮಲವಾತ್ರ 

ಒಟ್ಟಿಯ ವಟ್ಟಿಗಳು ನಿವರ್ತೆಕ 
(UL ಜ್ 





ಡಾ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣರಾಂತುರ 

ಈ ಳಗಿನ, ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ 

ಬಡೆವರ ವೈದ್ಯ: ೧ ಪ್ರಿಯಾರಾಧನವ 

ಉಪಯುಕ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸ್ವರತಿ 

Rationale of Ayurveda ಲೈಂಗಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 
ಸ್ವಸ್ಥ ಜೀವನ ಗುಹ್ಯರೋಗಗಳು 
ಫ್ರೇಮಕಲಾ ಜನಾಂಗೆರತಿ 

ಕಾಮದ ಗುಟ್ಟು ಗೆರ್ಭವನಿರೋಧ 

ಪೌರುಷ ಪ್ರೇಮದ ಸಂಸಾರ 

ಷೇ ೫: ೪೬: 

ಜೀಗನಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿರುವ 

ಬಡವರ ವೈದ್ಯ: ೨ಕ್ಕಾಗಿ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿವಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ 

ಆಂಯಂರ್ಮೇದ ಕೃತಿಗೆಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತರದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ 
ಜಂಗಮಮೇಪ್ರಿ ಗೆಲ್ಲಿ, ಬಳೇಪೇಟಿ 

ಬೆಂಗಳೂರು: 53 
ದೂರವಾಣಿ: 77618 


